Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING
Szanowni Państwo,
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Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku utrwalanego przez
monitoring w budynkach przy ul. 3 Maja 70 w Jarosławiu oraz przed nim jest Centrum Opieki
Medycznej w Jarosławiu, ul. 3 Maja 70 (zwany dalej także: Administratorem), z którym można
się skontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@comjar.pl lub numerem telefonu:
(16) 621-33-88.
Administrator ten powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod
adresem e-mail: iodo@comjar.pl
Państwa dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom,
którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących
przepisów prawa (np. organom publicznym, organom ścigania, sądom), a także podmiotom
świadczącym dla Administratora usługi prawne, hostingowe, informatyczne.
Dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z realizacją uzasadnionych interesów
Administratora, w postaci zabezpieczenia jego mienia, zachowania porządku i organizacji
ruchu.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 także RODO (tzn. przetwarzanie jest potrzebne do zabezpieczenia mienia
Administratora, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - co stanowi jego prawnie
uzasadniony interes).
Dane osobowe będą przetwarzane w okresie 1 miesiąca od dnia ich pozyskania, a w przypadku
gdy w tym okresie zaistnieje uzasadniona potrzeba ich dalszego wykorzystania, przez dalszy
niezbędny okres, nie dłuższy jednak niż okres przedawnienia roszczeń Administratora lub
obrony przed roszczeniami.
Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza przepisy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu możliwości przebywania na
terenie Szpitala Administratora.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora
Państwa danych.

