OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

oso
W celu spełnienia obowiązków wynikających z 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) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy, że:

{Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych}
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” z
siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra.
Kontakt
z
administratorem
jest
możliwy
za
pośrednictwem
adresu
e-mail
sekretariat@dpspogodnajesien.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z
wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może odbyć się drogą
elektroniczną na adres e-mail iod@dpspogodnajesien.pl lub pisemnie na adres DPS „Pogodna Jesień”,
ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra

{Przetwarzanie danych – monitoring wizyjny w DPS „Pogodna Jesień”}
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w
miejscach publicznych oraz zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony mienia w
Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze.

{Przekazywanie danych}
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.

{Okres przechowywania danych}
Dane przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne. Okres przechowywania nagrań wynosi do
30 dni. Po tym okresie nagrania są nadpisywane przez kolejny zapis. W przypadku, w którym nagrania
obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mogą stanowić dowód
w postępowaniu, termin wskazany wyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.

{Pani/Pana prawa}
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do przenoszenia danych.
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jest możliwe tylko w odniesieniu do danych,
których Administrator nie jest zobowiązany przetwarzać przez wymagany prawem okres czasu.
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

{Pozostałe Informacje}
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, warunkiem zawarcia umowy oraz
realizowanie przez zakład pracy obowiązków wynikających z przepisów prawa na rzecz
pracowników.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

