
Załącznik nr 2d 
 do Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych 

 

 

 

 

1. Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego i głosowego 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Centrum 

Medycznego „Górna” w Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Felińskiego 7. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:     rodo@mcmgorna.pl 

lub w  siedzibie MCM „Górna” w  Łodzi przy ul. Felińskiego 7   tel. 42 689 20 81 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób                        

i mienia na terenie monitorowanego obiektu - na podstawie Art. 111 ustawy z dnia                           

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust.1 lit f (prawnie uzasadniony 

interes Administratora) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci utrwalonego wizerunku w systemie 

monitoringu będzie operator systemu – Miejskiego Centrum Medycznego  „Górna” w 

Łodzi oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci utrwalonego głosu (rejestracja rozmów 

telefonicznych w poradniach przychodni) w systemie monitoringu będzie operator systemu – 

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi oraz podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r., a w przypadku, w którym 

nagrania obrazu lub głosu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega wydłużeniu do 

czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych: 

a) dostępu do danych osobowych, 

b) ograniczenia przetwarzania o ile inaczej nie stanowią przepisy prawa, 

c) wniesienia sprzeciwu. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych MCM „Górna” 

lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych; 


