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Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: 

RODO) informuje, że: 

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w odniesieniu do danych osobowych dotyczących 

wizerunku w ramach rejestracji nagrań z monitoringu wizyjnego jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: 

sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jacek Gołdych (IOD). W sprawach 

dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub realizacji swoich  praw, możecie się Państwo 

kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@krwiodawstwo.kalisz.pl 

lub pod nr tel. +48 518 053 702 

3. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie 

uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się w konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 

i ochrony osób i mienia w obszarze monitorowanym. 

4. Odbiorcą danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: ochrony osób  

i mienia oraz serwisowe urządzeń monitoringu. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu 

stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął 

wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, przez okres niezbędny do wyjaśnienia 

zdarzenia które jest przedmiotem nagrania. 

6. Osobom których dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora następujących praw:   

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

d) usunięcia danych. 

W pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek określonych przepisami RODO prawa 

nie będą realizowane. 

7. Osobom których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu 

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

osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym 

również w formie profilowania. 

9. Osoba, która nie chce, aby jej dane były przetwarzane nie powinna wchodzić na obszar objęty 

monitoringiem.  
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