ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА
щодо обробки персональних даних Національним фондом здоров’я у
зв’язку з функціонуванням відеомоніторингу
Відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від
27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних
та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/
ЄC (Загальний регламент про захист даних, GDPR), ми надаємо таку інформацію:
● АДМІНІСТРАТОРОМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ є
Національний фонд здоров'я з місцезнаходженням у Варшаві, представлений
головою Національного фонду здоров'я, з яким ви можете зв'язатися наступним
чином:
▪ листом на адресу місцезнаходження адміністратора: 02-528 Варшава, вул.
Раковецька 26/30
▪ за допомогою платформи ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ електронною поштою: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ
Голова Національного фонду охорони здоров’я призначив спеціаліста із захисту
даних, для контактування з вами з питань обробки персональних даних та
реалізації прав, пов’язаних з обробкою даних, з яким можна зв’язатися наступним
чином:
▪ листом на адресу за місцезнаходженням адміністратора: 02-528 Варшава, вул.
Раковецька 26/30
▪ за допомогою платформи ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ електронною поштою: iod@nfz.gov.pl
● МЕТА ТА ОСНОВА ОБРОБКИ
Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою:
▪ охорони майна та забезпечення належного рівня фізичної безпеки, об'єктів і
систем, в яких обробляється інформація, що знаходиться в Національному фонді
здоров'я, і в яких зберігаються пристрої для її обробки;
▪ забезпечення безпеки працівників та охорони майна, а також збереження
конфіденційної
інформації,
розголошення
якої може завдати шкоди
роботодавцю.
Запису та збереженню на носій підлягає лише зображення з камер Системи
відеомоніторингу, звук (аудіо) не записується.
Правовою основою обробки ваших персональних даних у зв'язку з
функціонуванням відеомоніторингу в Національному фонді здоров'я є, зокрема:
▪ Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від
27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних
та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 /ЄC , в
тому числі:
- ст. 6 абз. 1 літ. e) GDPR / коли обробка необхідна для виконання завдання, що
виконується в інтересах суспільства/;
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- ст. 6 абз. 1 літ. f) GDPR / для захисту ресурсів Національного фонду здоров'я,
підвищення безпеки будівель та їх оточення, розгляду претензій та захисту від
претензій/;
- Закон від 16 грудня 2016 року про засади управління державною власністю;
- Закон від 26 червня 1974 р. КЗпП.
● ОДЕРЖУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Одержувачем ваших персональних даних можуть бути суб’єкти, уповноважені
отримувати персональні дані на основі загальнозастосовних положень
законодавства. Персональні дані можуть передаватися суб’єктам, з якими
Адміністратор персональних даних уклав договір про доручення обробки
персональних даних, зокрема суб'єкти, що надають послуги безпеки будівель та
ІТ-систем/послуги програмного забезпечення. Ваші персональні дані не будуть
передані в третю країну.
● ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ
Записи Системи відеомоніторингу зберігатимуться у адміністратора до 30 днів.
Якщо запис зображення є доказом у провадженні, яке здійснюється відповідно до
положень закону, термін зберігання продовжується до остаточного завершення
провадження або до отримання Адміністратором персональних даних
відомостей про те, що вони можуть бути доказом у такому провадженні.
● ПРАВА ОСІБ, ЯКИХ СТОСУЮТЬСЯ ДАНІ
Що стосується даних, які обробляються для вищезазначеної мети, ви, як Заявник,
маєте право на:
▪ доступ до вмісту ваших персональних даних;
▪ виправлення персональних даних (якщо в даному випадку стосується);
▪ видалення персональних даних (якщо в даному випадку стосується);
▪ обмеження обробки персональних даних;
▪ заперечення проти обробки персональних даних (якщо в даному випадку
стосується);
▪ подання скарги до Голови Управління захисту персональних даних.
Кожна заявка щодо реалізації вищезазначених прав буде розглядатися
відповідно до GDPR.
Для того, щоб з’ясувати, чи подана заява подана уповноваженою особою, та
підтвердити особу, Національний фонд здоров’я може запитати додаткову
інформацію.
● ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИМОГУ НАДАННЯ ДАНИХ
Перебуваючи в зоні, охопленій системою відеомоніторингу, існує можливість
реєстрації зображення за вищезгаданими принципами. Відеоспостереження
може охоплювати оточення будівель, входи/виходи з будівлі, коридори та
загальнодоступні приміщення, а також інші позначені зони/приміщення в
будівлях.
● ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА
ПРОФІЛЮВАННЯ
Ваші дані не використовуватимуться для автоматичного прийняття рішень, а
також для профілювання.
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