
Monitoring wizyjny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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) (dalej RODO) informuje się, 

że: 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacji Pogotowia 

Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 11, tel. 

87566 22 68 wew. 11, adres email: sekretariat@wsprsuw.pl 

2.Administrator powoła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez 

pocztę elektroniczną: iod@wsprsuw.pl bądź pisemnie na adres Administratora. 

3.Państwa dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie 

art. 222 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.  

4.Państwa dane są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony 

mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 

pracodawcę na szkodę. 

5.Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: 

drogi wjazdowe na teren WSPR w Suwałkach i ZPD Augustów, drogi wewnętrzne, parkingi, 

wejścia do budynków, a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków ze 

szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń garażowych. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji 

międzynarodowej. 

7.Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

8.Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich zostały zebrane 

przez okres nie dłuższy niż 21 dni. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać 

każdorazowo przedłużony w sytuacji, gdy nagrania zostaną zabezpieczone zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

9. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

10.Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na 

terenie obiektu Administratora. 

 

 

https://www.wsprsuw.pl/wp-content/uploads/2021/12/Monitoring-wizyjny-w-wojewodzkiej-stacji-pogotowia-ratunkowego-SP-ZOZ-w-Suwalkach-scaled.jpg
mailto:sekretariat@wsprsuw.pl
mailto:iod@wsprsuw.pl

