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Na podstawie art. 13 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 (dalej  również  jako  Ogólne  
Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO) informujemy: 
 
1) Administratorem Państwa  danych osobowych jest Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa  

w Polsce, Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” z siedzibą  
w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51, zwana dalej: „Administratorem”.  Z Administratorem 
można skontaktować się pisząc na adres: iod@gwarek.info lub telefonując pod numer: 32 210 7354 
Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego 
Inspektora Ochrony Danych - Anną Kozik,  pisząc na adres: Zespół Sanatoryjno- Szpitalny Rehabilitacji 
Narządu Ruchu „Gwarek”, ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczałkowice- Zdrój. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  zabezpieczenia obszaru działalności (zbiór monitoring 
wizyjny) Art.6 ust.1 lit. f -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r., 

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Policja, Straż Miejska oraz inne organy odpowiedzialne za 
ściganie przestępstw i wykroczeń; agencja ochrony ,podmioty, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu 
do nagrań np. osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system monitoringu; 

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 14-30 dni  
5) posiada Pani/Pan prawo do: informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, żądania  

od administratora dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - z przyczyn związanych z Pani/Pana 
szczególną sytuacją; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe 
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.    

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 
administratora może skutkować ograniczeniem dostępu na teren budynku 

8) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, które leżą u podstaw przetwarzania 
danych –zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia pacjentów  
i pracowników  
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