
INFORMACJA 

W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W SPZZLO WARSZAWA-

ŻOLIBORZ 

Zgodnie z art. 13 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, RODO), informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa 

Otwartego Warszawa – Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa nr tel.: 22 833 58 88. 

Inspektor ochrony danych jest dostępny za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e- mail: 

iod@spzzlo.pl lub tel. 798 117 834, adres: Przychodnia Szajnochy, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa. 

 

Cele przetwarzania danych osobowych:  

Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia  

w obszarze objętym monitoringiem. 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z: 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

(podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w związku z art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy. 

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które 

wykażą prawnie uzasadniony interes w celu uzyskania dostępu do nagrań z monitoringu wizyjnego. 

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:  

Dane osobowe są przez okres 90 dni. 

 

Uprawnienia z art. 15,17-19,21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: 

Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,  

ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

 

Prawo do wniesienia skargi: 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Podstawa podania danych osobowych: 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w oparciu o profilowanie.  
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