
Klauzula informacyjna (2) 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w BOMED w Wieluniu z 

zastosowaniem monitoringu wizyjnego 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i 

w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że 

od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem 

przez BOMED w Wieluniu Państwa danych. 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe 

informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez BOMED w Wieluniu 

: 

 Administratorem systemu monitoringu wizyjnego  w BOMED w Wieluniu jest Bomed w 

Wieluniu, ul. Żeromskiego 2 , 98 -300 Wieluń. 

 Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego 

poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są 

informacje będące w posiadaniu BOMED oraz w których przechowywane są urządzenia do ich 

przetwarzania. 

 Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie art. 6 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w 

związku z pozostałymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

 Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych : Agnieszka 

Bąk, email: agnieszkabak.bomed@wp.pl 

 Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego może być zewnętrzna usługa ochrony mienia oraz 

inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

 Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


