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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego 

na terenie Synevo sp. z o.o. 

Synevo Sp. z o.o. 

 
Szanowni Państwo, Szanowny Pacjencie, 
 
Na podstawie art. 13 rozporządzenia 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, 
„RODO”), pragniemy poinformować, że: 
 
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest  

Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), ul. Zamieniecka 80/401, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000235526, NIP: 527-24-71-288, Regon: 140136840, dalej Synevo. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Synevo wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować: 

• drogą e-mail: iod@synevo.pl, 

• pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa. 
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentów i Pracowników, bezpieczeństwa informacji oraz mienia Synevo, na podstawie 
jej prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Monitoring obejmuje pomieszczenia ogólnodostępne, pomieszczenia rejestracji pacjentów, pomieszczenia magazynowe, korytarze i ciągi komunikacyjne, 
parking. System monitoringu nie obejmuje pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, tj. pobranie materiału biologicznego do badań, 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni. 

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Synevo nie będzie stosowała wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie profilowania.  

5. Dostęp do Państwa danych 
Dostęp do Państwa danych utrwalonych w wyniku działania monitoringu mają: 

• upoważnieni Pracownicy Synevo, 

• podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Synevo (np. firma ochroniarska, informatyczna), 

• uprawnione organy administracji, które zwrócą się do nas o udostępnienie Państwa danych osobowych. 
6. Okres przetwarzania danych osobowych w Synevo sp. z o.o. 

Dane rejestrowane przez system monitoringu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Mogą być także przetwarzane w 
związku z dochodzeniem roszczeń, do czasu ich przedawnienia. 
Po upływie wskazanych okresów uzyskane w wyniku działania monitoringu nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu. 

7. Przekazywanie danych do państw trzecich 
Dane nie będą udostępnione do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 

8. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 
Przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dostępu do Państwa danych 
osobowych, żądania sprostowania Państwa danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, 
przenoszenia danych osobowych. 
Jeśli macie Państwo zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, 
żebyśmy mogli podjąć adekwatne działania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej: www.uodo.gov.pl lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 
Realizacja praw może wiązać się także z koniecznością przedstawienia dodatkowych informacji o sytuacjach np. czasu przebywania w obszarze działania 
systemu monitoringu, szczegóły ubioru lub inne informacje niezbędne do zidentyfikowania właściwego fragmentu nagrania. 

9. Podanie danych osobowych 
Nagrywanie wizerunku (podanie przez Państwa danych) jest dobrowolne, ale przy tym niezbędne do przebywania na terenie obiektów Synevo. 

 
Synevo zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie 
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