KLAUZULA INFORMACYJNA – OSOBY OBJĘTE MONITORINGIEM WIZYJNYM
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 (dalej: „RODO”) (Dz. Urz.
UE L 2016, Nr 119), informujemy, że:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PARENS sp. z o.o. (zwana w dalszej części
„PARENS”, „ADO”) z siedzibą w Rzeszowie (35-309), ul. Podwisłocze 21, Rzeszów, wpisana do
rejestru KRS, posługująca się numerem NIP: 5170089579.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Adres korespondencyjny PARENS: PARENS sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-309), ul.
Podwisłocze 21, Rzeszów, tel.: 607 601 602, e-mail: parensrzeszow@parens.pl
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Inspektor Ochrony Danych PARENS sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 21, 35-309 Rzeszów, e-mail:

iodrzeszow@parens.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym
przetwarzaniem.
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, pacjentów
oraz innych osób przebywających w obszarze objętym monitoringiem oraz ochrony mienia przed
kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego, tj. art. 222 Ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 22 ust. 3 i art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej i art. 29 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą.
ODBIORCY DANYCH
Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania,
może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, w tym
podmiotom usług zaopatrujących ADO w rozwiązania techniczne i informatyczne, podmiotom
świadczącym usługi ochrony osób i mienia, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom
upoważnionym na postawie przepisów prawa.
ZAKRES MONITORINGU
Monitoring wizyjny obejmuje teren wokół budynku PARENS Spółka z o.o. znajdujący się przy ul.
Podwisłocze 21, 35-309 Rzeszów, w szczególności drzwi wejściowe oraz pomieszczenia znajdujące się
wewnątrz budynku obejmujące korytarz, rejestrację, pomieszczenie biura administracji/ zarządu.
Monitoring funkcjonuje całodobowo, a rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym tj. twardym dysku,
podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe w postaci zapisów z monitoringu są przechowywane maksymalnie przez okres
28 dni. Po tym okresie zarejestrowane dane zostają automatycznie nadpisywane, tj. całkowicie i
bezpowrotnie zniszczone. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub PARENS powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w
postępowaniu, terminy wskazane powyżej mogą ulec przedłużeniu do czasu przedawnienia roszczeń lub
prawomocnego zakończenia toczącego się postępowania.
Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się
do ADO z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie przed automatycznym usunięciem nagrania z
monitoringu. Wniosek powinien zostać złożony przed upływem wskazanego terminu przechowywania
danych.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1. Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (z poszanowaniem praw i
wolności innych osób),
b) żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
c) żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa,
d) żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pan/Pana dotyczących,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano
przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
RODO. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.
2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest niezależne od woli osoby, której te dane dotyczą. Osoba przebywająca na
terenie PARENS nie posiada realnej możliwości odmowy podania danych osobowych, ilekroć znajduje
się w obszarze objętym monitoringiem. Możliwość rejestracji i utrwalania obrazu, w tym wizerunku,
służy realizacji celów, w jakich stosowany jest monitoring wizyjny, a o których mowa powyżej. Oznacza
to, że PARENS może prowadzić monitoring bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody osób
znajdujących się w zasięgu rejestracji obrazu.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału
człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

