
 
 

 
 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 
w firmie MIRMED w Tomaszowie Mazowieckim  

 
Szanowni Państwo, 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Leonarda Bujnowicz - właściciel 
poradni MIRMED w Tomaszowie Mazowieckim, zwana dalej „Administratorem”.  
Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres  
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Mireckiego 90 lub mirmed@op.pl oraz telefonując 
pod numer 44 724 68 27.  
 Możecie Państwo również skontaktować się z Administratorem  
za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych  
– Małgorzatę Śmiechowicz, pisząc na adres e-mail: ms4medics@gmail.com  
lub na adres poradni. 
 Państwa dane przetwarzane są w celach związanych z ochroną mienia  
oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i pacjentów. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie 
uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa  
i monitorowanie pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia 
przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

 Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym                    
z realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia danych innym 
odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

 Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego  
ani do organizacji międzynarodowych.  

 Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez 
okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.  

 Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich 
danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia 
przetwarzania danych.  

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). 

 W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie 
podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania*.  

 
 
        Leonarda Bujnowicz 
         Właściciel 
             Administrator Danych Osobowych 

 
 
 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 
fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, 
jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, 
lokalizacji lub przemieszczania się.  


