Przetwarzanie wizerunku w związku z monitoringiem wizyjnym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku (nagrania monitoringu) jest Medicome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu, kod pocztowy 32-600, ul. 3 maja 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000356599, NIP: 5492396703, Regon: 121227840, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł,, (dalej "Administrator").
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana wizerunek w celu będącym realizacją następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): prowadzenia monitoringu wizyjnego na zewnątrz oraz w lokalu Administratora (ul. 3 maja 10 oraz pl. Tadeusza Kościuszki 12 w Oświęcimiu), w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników (usługodawców) oraz pacjentów jak i innych osób przebywających w lokalu, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. 
Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana wizerunku w celach opisanych powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 
Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany przez czas zatrudnienia lub świadczenia usług u Administratora, a po zakończeniu zatrudnienia przez okres niezbędny do wprowadzenia zmian.
Nagrania monitoringu wizyjnego są przechowywane przez 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
Pani/Pana wizerunek może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: organy państwowe, w szczególności organy ścigania w przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego podejrzenie naruszenia przepisów prawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail recepcja@medicome.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
	prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
prawo przenoszenia danych;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.




