
 

 
Monitoring wizyjny: 

Informacja o przetwarzaniu danych przy wykorzystaniu monitoringu 
wizyjnego 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością „Przystao” im. Jana Pawła II w Tymbarku realizujące zadania własne oraz 
w ramach własnej struktury prowadzące Ośrodek Rehabilitacyjny, Niepubliczny Ośrodek 
Rewalidacyjno – Wychowawczy „Pod Skrzydłami” oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną „Szansa”. 

2. Dane adresowe i kontaktowe Administratora: 34-650 Tymbark 495 tel: 18 3325972. 668044672, 
606508621, e - mail: rehtymbark@onet.pl 

3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel oraz zezwalają nam 
na to przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO1.  

4. Naszym głównym celem jest  zapewnienie bezpieczeostwa podopiecznych i ich opiekunów 
prawnych, pracowników, osób przebywających w Stowarzyszeniu  oraz  ochrona mienia i 
zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazid Administratora na 
szkodę, 

5. Monitoringiem wizyjnym w objęto następujące pomieszczenia budynku Stowarzyszenia 
zlokalizowanego w Tymbarku pod nr 495: 

 Wejście, klatkę schodową (kamera 1), 

 Holl (korytarz) (kamera 2), 

 Świetlica (kamera 3) 
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych: wizerunek,  
7. Sposób zastosowania monitoringu: nagrywanie ciągłe w celu późniejszej weryfikacji, w przypadku 

zaistnienia zdarzeo niebezpiecznych, sporadyczny podgląd na żywo, 
8. Dane przetwarzamy: 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit f i art. 222 Kodeksu pracy realizując uzasadniony interes 
pracodawcy, którym jest zapewnienie bezpieczeostwa pracowników, ochrona mienia i 
zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby Stowarzyszenie na 
szkodę,  

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO realizując uzasadniony interes Administratora, 
którym jest zapewnienie bezpieczeostwa osób odwiedzających siedzibę Stowarzyszenia 
lub korzystających z jej usług innych niż świadczonych przez Ośrodek Rehabilitacyjny,  

 na podstawie art. 9 ust. 1 lit h i art. 23a Ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej 
realizując usługi opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie  bezpieczeostwa pacjentów i 
pracowników Ośrodka Rehabilitacyjnego,  

9. Ma Pan/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danych, które przetwarzamy w celach 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze Stowarzyszenie,  

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzad nasi pracownicy, którym wydamy 
upoważnienia.Możemy przekazywad też Pana/Pani dane na podstawie przepisów prawa 
instytucjom odpowiedzialnym za bezpiczeostwo publiczne i wymiar sprawiedliwości. 

11. Pana/Pani dane związane z monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane przez okres 14 dni, a 
następnie będą kasowane lub przetwarzane do czasu prawomocnego zakooczenia postępowania 
prowadzonego na podstawie prawa, jeśli dane staną się przedmiotem takiego postepowania. 

                                                             
1
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 



 

12. Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych. Mogą Paostwo żądad ograniczenia 
przetwarzania danych, żądad Paostwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobid 
wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa.  

13. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Możecie Pan/Pani to zrobid, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te danie lub 
nie zapewniamy właściwego bezpieczeostwa tych danych. 

14. Wszelkie decyzje w naszego Stowarzyszenia podejmujemy  wyłącznie poprzez pracę i analizę 
danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia 
techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych 
osobowych nie oceniamy zgromadzonego materiału. 

 


