
 

 

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem 

 

Drodzy Państwo, w związku z realizacją wymogów 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 

95/49/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administratorem Państwa danych 

osobowych jest Stomatologia Polak S.C. Jacek Polak, Dominika Nowak-Polak, z siedzibą przy  

ul. Pokoju 92/49, 43-143 Lędziny, NIP 2220898837, REGON 361131449 zwany dalej: „Administratorem”. 

Możesz skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu 512 999 134 lub pisząc na 

adres mailowy: kontakt@stomatologiapolak.pl lub korespondencyjny: ul. Pokoju 92/49, 43-143 Lędziny. 

Informujemy, iż ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren naszego Gabinetu jest 

monitorowany. Przetwarzanie danych obejmuje: część obszaru znajdującego się wewnątrz placówki  

tj. recepcję/poczekalnię wraz z korytarzem oraz gabinety stomatologiczne. 

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoring jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które 

zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu. 

Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. 

Nie udostępniamy danych osób innych odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych  

na podstawie przepisów prawa. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 7 dni od dnia nagrania, 

a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym  

na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin wyżej wskazany 

ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

Pacjenci, których wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu mają prawo do uzyskania 

informacji dotyczących przetwarzania danych w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobu 

zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych. Mają państwo 

także prawo żądać dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, przenoszenia, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jak również ograniczenia 

przetwarzania danych zgodnie z określonymi zasadami udostępniania zapisu z monitoringu wizyjnego 

określonymi przez przepisy polskiego prawa. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia 

skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. 

W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania. 


