
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM 

OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz. UE L 
119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach 
Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów. Przedstawicielem Administratora jest 
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Agatę Fabian, z którym można się 
kontaktować korespondencyjnie pod adresem Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 
ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów oraz za pomocą poczty elektronicznej 
iod@olowoskowice.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach 
Małych w celach ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na 
terenie Ośrodka. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora. 

4. Obszar monitorowany obejmuje: wjazd na plac Ośrodka, wejście główne do budynku Pałac wyjście z tyłu 
budynku Terapia, pomiędzy budynkami Terapia i Pałac, teren przy parkingu, składnicy akt oraz garaży, 
korytarz na I piętrze w budynku Terapia 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni od daty nagrania, a w przypadku 
wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom i podmiotom upoważnionym przez administratora 
danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 
tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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