
  

 

 

OŚWIADCZENIE      

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 

RODO informuję, że: 

 

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych  jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej,  

al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

poprzez e-mail iodgdansk@caritas.gda.pl, tel. (58) 555 78 78 lub pod adresem:  

al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych. 

3. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w  celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, 

pracowników oraz współpracowników Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania  

w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co 

stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora - (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - na podstawie 

art. 222 Kodeksu Pracy oraz art. 23a ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 

654) 

4. Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar wokół siedziby Administratora, ciągi 

komunikacyjne budynku oraz kluczowe pomieszczenia.  

5. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są 

uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), w przypadku prawnie uzasadnionego interesu osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  

bądź na podstawie zgody osób, których wizerunek został ujawniony na nagraniach (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO). 

6. Na podstawie przywołanych przepisów prawa w pkt. 3 monitoring wizyjny będzie 

przechowywany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) dostępu do Twoich danych osobowych;  

b) do sprostowania do Twoich danych osobowych; 

c) do usunięcia do Twoich danych osobowych; 

d) do ograniczenia przetwarzania do Twoich danych osobowych; 

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

f) do przenoszenia danych Twoich danych osobowych; 

g) do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych; 

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony  

 


