
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Spółka Lekarzy Specjalistów „Auto-Med” w Radomsku                                         

Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 
a) listownie: ul. Ogrodowa 5, 97-500 Radomsko 
b) za pomocą adresu e-mail: poradnia@auto-med.pl  
c) telefonicznie: 44 683 58 04 

 
W „Auto-Med” wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą 
elektroniczną pod adresem e-mail.: iod@auto-med.pl. Z inspektorem  można  kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z tym przetwarzaniem. 
 

Celem monitoringu jest: 

 zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przychodni 

 ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu 

 wyjaśnienie sytuacji konfliktowych 

 ustalanie sprawców czynów zabronionych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże, itp.)     
 
 

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora                      
w związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Prawnie 
uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest ochrona mienia oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa osób przebywających  w obszarze monitoringu.  

Odbiorcą  Pani/Pana danych osobowych  mogą być  podmioty  upoważnione na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu  i zakresie 

niezbędnym do tych czynności (dostawca  i serwisant systemów monitoringu, podmiot świadczący usługi IT 

w zakresie serwisowania i usuwania awarii). 

Obszar monitoringu obejmuje wewnętrzny i zewnętrzny teren przychodni ( parking, korytarze, wejście ). 

Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania ,maksymalnie do 30 dni od dnia wizyty. Okres 

przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani 

/ Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony 

przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

 
Przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;  

 prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących; 

 prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych 
osobowych;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania 

 prawo do wniesienia sprzeciwu 
 
Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w rejestracji „Auto-Med” w Radomsku lub za pomocą 
e-mail: iod@auto-med.pl 
 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(na adres Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,  iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                       
27 kwietnia 2016 r.; 
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