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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 - RODO), podajemy 

następujące informacje: 

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest  

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może się Pani/Pan kontaktować 

w następujący sposób: 

▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 

26/30 

▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP 

▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl 

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panią/Panem 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw 

związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować w następujący 

sposób: 

▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 

26/30 

▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP 

▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl 

● CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

▪ ochrony mienia oraz zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, 

obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu 

NFZ oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania; 

▪ zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia, a także zachowania 

w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

Rejestracji i zapisaniu na nośnikach podlega wyłącznie obraz z kamer Systemu 

Monitoringu Wizyjnego, nie rejestruje się dźwięku (fonii). 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku 

z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w NFZ jest w szczególności:  

▪ Rozporządzenie 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, w tym: 

- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO /gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym/; 
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- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO /w celu ochrony zasobów NFZ, zwiększenia 

bezpieczeństwa w budynkach oraz ich otoczeniu, dochodzenia roszczeń oraz obrony 

przez roszczeniami/; 

▪ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; 

▪ ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.  

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty posiadające 

upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, 

z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych m. in. podmiotom świadczącym usługi ochrony 

budynków oraz usługi w zakresie systemów informatycznych/oprogramowania. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  

Zapisy z Systemu Monitoringu Wizyjnego będą przechowywane przez administratora 

przez okres do 30 dni. Jeżeli zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu 

prowadzonym na postawie przepisów prawa, termin przechowywania przedłuża się 

do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub gdy Administrator Danych 

Osobowych powziął informacje iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu. 

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanych powyżej celach, 

Pani/Panu jako Wnioskodawcy przysługuje prawo do: 

▪ dostępu do treści swoich danych osobowych; 

▪ sprostowania danych osobowych (o ile w danym przypadku przysługuje);  

▪ usunięcia danych osobowych (o ile w danym przypadku przysługuje); 

▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (o ile w danym 

przypadku przysługuje); 

▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Każdy wniosek dotyczący realizacji z w/w praw zostanie rozpatrzony zgodnie  

z RODO. 

W celu określenia czy wniosek kierowany jest przez uprawnioną osobę 

oraz potwierdzenia tożsamości, Narodowy Fundusz Zdrowia może poprosić 

o dodatkowe informacje. 

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH  

Przebywanie w granicach obszaru objętego Systemem Monitoringu Wizyjnego wiąże 

się z możliwością rejestracji wizerunku na powyższych zasadach. Monitoringiem 

wizyjnym może być objęte  otoczenie budynków, wejścia do budynków/wyjścia 

z budynków, korytarze oraz pomieszczenia publicznie dostępne, a także pozostałe 

oznaczone obszary/pomieszczenia w budynkach.  

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA 

DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA 

Pani/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak 

również profilowania. 

 


