
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANEGO MONITORINGU WIZYJNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z dnia 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 [RODO] 

informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Smart Smile Marta Kuropatnicka, 

ul. Toruńska 18b/b, 80-747 Gdańsk 

2. W Smart Smile wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@smartsmileorto.pl 

3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie 

danych osobowych w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez 

Administratora danych osobowych, tj. na potrzeby związane z ochroną mienia Administratora 

danych oraz dochodzeniem i obroną przed roszczeniami dotyczącymi tego mienia. 

4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana 

danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, tj. w 

szczególności kancelaria prawna, organy władzy publicznej, w tym: Policja, prokuratura oraz sądy 

prowadzące postępowanie, 

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 2 tygodni od dnia 

nagrania albo w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator danych osobowych powziął wiadomość, iż 

mogą one stanowić dowód w postępowaniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane 

osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

6. Posiada Pani(-) prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, a także ich usunięcia oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7. Przysługuje Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli 

uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy RODO. 

8. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 

1 i 4  RODO, a także nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

9. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do 

przebywania na terenie placówki. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez 

kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Na terenie placówki 

znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany. 

 

 


