KLAUZULA RODO DOTYCZĄCA STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), szanując Twoją prywatność oraz
dbając o to, abyś wiedział w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane zgormadzone za pomocą
monitoringu wizyjnego informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest MELISSAMED MIKOŁAJ GAUER SPÓŁKA
JAWNA z siedzibą w Łodzi ul. Narutowicza 42, 90-135 Łódź , NIP , REGON 101697046,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000487904.
Możesz się z nami skontaktować:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradnia@melissamed.pl lub
b) telefonicznie: +48 505-905-200, +42 636-69-45
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Melissa
Med możesz skontaktować się naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: aszaniawska@melissamed.pl lub telefonicznie 505905200.
3. Podstawa prawna i cel przetwarzania Twoich danych osobowych:
Monitoring wizyjny został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom
poruszającym się na terenie Poradni oraz w celu ochrony mienia Poradni. Monitoring wizyjny
jest wprowadzonym przez Administratora szczególnym nadzorem nad terenem Poradni oraz
terenem wokół jego obiektów w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację
obrazów za pośrednictwem kamer. Ponadto dane pozyskane w ten sposób mogą być przetwarzane
przez Poradnię w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Poradni w postępowaniu
sądowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu
wizyjnego (wizerunek) jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom i mieniu.
Monitoring obejmuje: wejście do poradni, punkt rejestracji oraz jego obręb.
4. Okres, przez który przechowujemy Twoje dane osobowe:
Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres nieprzekraczający 7 dni, a w przypadku, w którym
nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator danych powziął wiadomość,
iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż
obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień
w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 6 czerwca

1997 roku Kodeks karny oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń. Po upływie
ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają
automatycznemu zniszczeniu.
5. Informacje dotyczące profilowania.
Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem monitoringu wizyjnego nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.
6. Odbiorcy Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:
a) Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie umów o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
b) Podmiotom uprawnionym do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie
przepisów prawa, zwłaszcza:
• podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki
zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących;
• organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z
prowadzonym postępowaniem;
7. Prawa, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez Melissa Med Twoich danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych, przysługuje Ci prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przekazywanie danych do Państw Trzecich
Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną
umowę pomiędzy Melissa Med. a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony
danych przyjęte przez Komisję Europejską.
9. Informacja dotycząca wymogu podania danych osobowych
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji obrazu,
pochodzącego z monitoringu wizyjnego Poradni – poruszanie się po terenach Poradni.

