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Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”                        

EKO “Szkoła Życia” w Wandzinie 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE MONITORINGU 

WIZYJNEGO OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE OŚRODKA READAPTACJI 

STOWARZYSZENIA SOLIDARNI „PLUS” EKO „SZKOŁA ŻYCIA” W WANDZINIE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO),informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni 

„PLUS”, EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, Wandzin; 77 – 300 Człuchów, tel. 598323413, fax. 

598491142, e-mail: wandzin@wandzin.pl, 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

• zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO),  

• zapewnienia możliwości stałej obserwacji pacjentów zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego. 

3. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”, 

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie wraz z obszarem działania (np. parking, wejścia do budynku, 

przestrzeń komunikacyjna tj. schody, korytarze itp.). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie 

odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator 

danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu 

z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, 

gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, anonimizacji 

wizerunku, ograniczenia przetwarzania oraz/lub sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie 

określonym w RODO. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony 

danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, tel. 

225310300; fax. 225310301. 

9. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 
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