KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
NA POTRZEBY MONITORINGU WIZYJNEGO
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), Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
informuje:
 Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału, z którym mogą się Państwo,
kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres siedziby administratora: ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław,
 telefonicznie pod numerem telefonu: 71 797 93 43,
 za pomocą platformy ePUAP,
 e-mailem: sekretariat@nfz-wroclaw.pl.
 Do kontaktu, w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji
praw związanych z przetwarzaniem danych, Dyrektor Oddziału wyznaczył inspektora ochrony
danych osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres siedziby administratora: ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław,
 telefonicznie pod numerem: 76 72 931 12,
 e-mailem: iod@nfz-wroclaw.pl.


Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób
przybywających w obiektach Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia, ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego
obiektów, urządzeń i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Monitoring wizyjny Oddziału Dolnośląskiego obejmuje obiekty:
 Wrocław, ul. Dawida 2:
 strefa ogólna: ciągi komunikacyjne;
 strefa bezpieczeństwa oznaczone pomieszczenia specjalne;
 na zewnątrz: budynek wraz z terenem bezpośrednio przyległym;
 Wrocław, ul. Joannitów 6:
 strefa ogólna: ciągi komunikacyjne;
 strefa bezpieczeństwa oznaczone pomieszczenia specjalne;
 na zewnątrz: budynek wraz z terenem bezpośrednio przyległym.
Podstawą przetwarzania, wskazanych danych osobowych, w szczególności są:
 rozporządzenie 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, w tym
art. 6 ust. 1 lit c).,
 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
 ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.



Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do ich
przetwarzania. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
 podmiotom posiadającym upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do
państwa trzeciego



Zapis z monitoringu wizyjnego, w postaci obrazu (bez fonii), przechowywany jest przez okres do 30
dni. Jeżeli zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin
przechowywania przedłuża się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.



W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, w odniesieniu do danych
przetwarzanych we wskazanym celu, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
 dostępu do treści swoich danych;
 ograniczenia przetwarzania;
 usunięcia danych (o ile w danym przypadku przysługuje);
 wniesienia sprzeciwu (o ile w danym przypadku przysługuje);
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem 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).



Przebywanie w granicach obszaru objętego systemem monitoringu wizyjnego, wiąże się
z możliwością rejestracji wizerunku na powyższych zasadach.

 Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.
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