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Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:  

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu 

z siedzibą przy ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole. 

 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem email:  inspektor@oipip.opole.pl;  pod numerem telefonu 664193117; lub 

pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie  I powyżej.  

 

III. Cele i podstawy przetwarzania.  

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu stosowania wideo nadzoru na terenie OIPIP w Opolu 

zapewniającego : 
a. bezpieczeństwo pracowników i gości, 

b. ochronę mienia pracowników i gości, 

c. rejestrację zdarzeń  kradzieży lub dewastacji, 

d. identyfikacja sprawców uszkodzeń pojazdów pozostawionych na parkingu, 

e. odzyskanie utraconego mienia. 

(podstawa art. 6 ust.1 lit. e  RODO) 

IV. Prawo do sprzeciwu 

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, 

przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w 

tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które 

są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

 
V. Okres przechowywania danych.  

Okres przechowywania nagrań obrazu nie jest dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. W  przypadku, w 

którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub OIPiP 

w Opolu  powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3-miesięczny ulega 

przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa 

powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają 

zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
 
 

VI. Odbiorcy danych  

 

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa. 

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

 
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii w zakresie, w jakim prawo to nie jest 

uregulowane na podstawie odrębnych przepisów, 
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b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c. usunięcia, ograniczenia przetwarzania w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na 

podstawie odrębnych przepisów, 
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz , że 

przetwarzanie Twoich danych osobowych  narusza przepisy RODO. 

 

 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Twoje dane osobowe nie  będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 

IX. Przekazywanie danych poza obszar EOG 

Twoje dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym 
 
 
 
 
 
 


