Załącznik 3.

Obowiązek informacyjny dla klientów, interesantów, pacjentów oraz
pracowników przebywających na monitorowanym terenie
SPZOZ „RM-MEDITRANS” SPRiTS w Siedlcach
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej zwane: „RODO”), informujemy iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, z siedzibą przy
ul. B-pa I. Świrskiego 38, 08-110 Siedlce (nr tel. 25 63 272 53, e-mail meditrans@siedlce.home.pl), zwany
dalej Administratorem lub SPZOZ RM-MEDITRANS.
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: iodo@rmmeditrans.pl
3. Informujemy, że na terenie jednostki prowadzony jest monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer przemysłowych. Obejmujący swoim zasięgiem wydzielone ciągi komunikacyjne oraz lokalizacje, których
zabezpieczenie stosowane jest wyłącznie celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie
wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w
żadnym innym celu (art. 6 ust 1 pkt. f RODO).
4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania
danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania.
5. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują tabliczki lub plakietki informacyjne umieszczone w
miejscu zbierania danych (wizerunku), np. na drzwiach wejściowych, tablicy ogłoszeń, ogrodzeniu, elewacji
budynku.
6. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie
prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten
ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe,
podlegają zniszczeniu.
7. Pani/Pana dane Osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w szczególnych przypadkach (takich jak
uszkodzenie lub dewastacja mienia, narażenie na utratę życia lub zdrowia itp.) na wniosek, najemcom lokali
w SPZOZ RM-MEDITRANS po akceptacji Administratora.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych
osobowych, które można zrealizować za pomocą przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony
danych lub złożonych w sekretariacie SP ZOZ RM-MEDITRANS, a także prawo do wniesienia skargi do
Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadrzędnego.
9. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz
nie będą poddawane profilowaniu.
10. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

