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Klauzula obowiązku informacyjnego – monitoring wizyjny 
 

 

SZANOWNA PANI / SZANOWNY PANIE, 
 

na podstawie art. 13 ust. 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), zwanego dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpakowska Małgorzata i Stachura Ewa – 
wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej 
pod nazwą „ONKO-Team Diagnostyka Szpakowska Stachura”, z siedzibą w Poznaniu (61-104), 
Chwaliszewo 72A/5, zwani dalej Administratorem 

2. Na terenie Administratora stosowany jest MONITORING WIZYJNY. 
3. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki umieszczone bezpośrednio 

w miejscu zbierania danych (tabliczki na drzwiach, w pomieszczeniach, w których znajdują się 
kamery, informacje wywieszone w Rejestracji). 

4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych 
osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod 
adresem daneosobowe@onkoteam.pl. 

5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku, przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1f 
(prawnie uzasadniony interes Administratora), którym jest zapewnienie bezpieczeństwa 
osobom przebywającym na terenie siedziby Administratora, w tym zapewnienie 
bezpieczeństwa pacjentom i osobom towarzyszącym, pracownikom, oraz gościom. 

6. Pani/Pana dane są przetwarzane przez Administratora w celu ochrony obiektu i mienia oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu i bezpieczeństwa mienia. 

7. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie 
związane z brakiem zgody na wejście na teren siedziby Administratora objętej monitoringiem. 

8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych. Ma Pani/Pan również prawo 
wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi 
Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności w 
zakresie serwisowania sprzętu i usług informatycznych lub ochrony danych osobowych, a 
także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie 
przepisów prawa (organom porządkowym i administracyjnym). 

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres 
3 miesięcy od dnia wizyty. Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o 
okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie 
niezbędne do ustalenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi 
roszczeniami przez Administratora 

 

 


