KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych

Dane kontaktowe Administratora:

/art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)/:

Administratorem danych osobowych Pacjentów i osób upoważnionych przez pacjentów jest: ALINA SIRDAK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „AL-MED”
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul.Radlińska 16 oraz oddziałem w Żorach, Al.Wojska Polskiego 3C
Kontakt: e-mail: wodzislaw@almed-centrum.pl, lub zory@almed-centrum.pl
listownie: wg wskazanych adresów
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Mogą się Państwo kontaktować z Panią Aliną Sirdak w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: zory@almed-centrum.pl lub telefonicznie: 607-344-397
Cele przetwarzania i podstawa prawna /art. 13 ust. 2 RODO/:
1) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu
zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,
a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku
z realizacją usług na rzecz administratora (np. szpitalom, laboratorium zewnętrznym, dostawcom
oprogramowania, zewnętrznym audytorom);
3) Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
4) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Okres przechowywania danych i prawa podmiotów danych:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO);
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją
niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, z 04.05.2016, s. 1) – nazywanego RODO

Monitoring wizyjny w „AL-MED” w Wodzisławiu Śląskim
Klauzula informacyjna dla osób przebywających na terenie Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „AL-MED”
w Wodzisławiu Śląskim
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, z 04.05.2016, s. 1) – nazywanego dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALINA SIRDAK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „AL-MED” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
ul.Radlińska 16, e-mail – wodzislaw@almed-centrum.pl
2. Osoba do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych: Alina Sirdak, kontakt – e-mail zory@almedcentrum.pl,
3. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego są przetwarzane w celu: podniesienia
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie „AL-MED”w Wodzisławiu Śląskim oraz bezpieczeństwa mienia
w „Al-MED” w Wodzisławiu Śląskim.
4. Administrator informuje, że nie jest w stanie zidentyfikować wszystkich osób, których wizerunek jest
rejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
5. W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób i dane identyfikujące pojazd.
6. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane osobom
upoważnionym przez administratora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż
30 dni. W przypadku, gdyby nagrania obrazu stanowiły dowód w postępowaniu przewidzianym prawem lub
administrator dowie się, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin przechowywania może ulec
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
9. Osobom których dane przetwarzane są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia
Psychicznego i Terapii Uzależnień „AL-MED” przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

