
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH

MONITORING

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)
2016/679  z  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 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem  systemu  monitoringu  jest  OLDENT  Gabinet  Stomatologiczny
z siedziba ul. Brzeźnicka 41, 97-500 Radomsko reprezentowany przez Karolinę Olczak
zwany dalej: "Administratorem", tel. 661 11 77 27 adres email. gabinet@ol-dent.pl.

2. Inspektorem  ochrony  danych  jest  Arkadiusz  Zarębski,  adres  email:
abi_daz@outlook.com

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO -
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych  przez  administratora  lub  przez  stronę  trzecią,  z  wyjątkiem  sytuacji,
w których  nadrzędny  charakter  wobec  tych  interesów mają  interesy  lub  podstawowe
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. System monitoringu jest stosowany wyłącznie w celu ochrony mienia oraz zapewnienie
bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. 

4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż jest  to konieczne,  tj.  przez
okres 7 dni.  

5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo:

 na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  udostępnionych  przezeń  danych
osobowych;

 na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, w przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i nie ma podstawy

prawnej do dalszego przetwarzania;
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
 na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;  

6. osobie zrejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.


