
 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych pochodzących  

z nagrań z monitoringu wizyjnego 

Administrator 

danych 

Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań (dalej 

„My”) 

Cel przetwarzania Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia 

Podstawy prawne 

przetwarzania 
Nasz uzasadniony interes  

Prawa związane 

z przetwarzaniem 

danych 

Prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, inne prawa, o których 

mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Rehasport Clinic  

Sp. z o.o. ul. Górecka 30, 60-201 Poznań 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rehasport Clinic Sp. z o.o.,  

ul. Górecka 30, 60-201 Poznań (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący 

sposób: 

- listownie na adres: Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, 

- telefonicznie: + 48 / 616 281 281. 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący 

sposób: 

- listownie na adres: IOD, Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań 

- przez e-mail: iod@rehasport.pl 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Joanna Wiese. 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna 

przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. F  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Nas.  

 

4. Obszar stosowania monitoringu wizyjnego 

Monitoring obejmuje wejście/wyjście z Rehasport Clinic Sp. z o.o., obszar stanowisk 

recepcyjnych oraz kasowych, korytarze wewnętrzne.  

 



 

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Dane osobowe pozyskane w wyniku monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 

30 dni. Nagrania mogą być przetwarzane przez dłuższy okres w przypadku, gdy stanowią 

dowód w postępowaniu, w związku z powyższym termin ulegnie przedłużeniu do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania.  

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom uprawnionym przepisami prawa, 

dotyczy to w szczególności Policji, Prokuratury, gdy nagrania będą stanowić dowód  

w postępowaniu.  

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na 

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie 

naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach 

3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie 

będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, 

4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony 

danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 


