
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w zw. ze stosowanym monitoringiem wizyjnym  
na terenie zakładu leczniczego TULIDENT 

należącego do Estetique spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
- dla osób spoza organizacji Estetique sp. z o.o. - 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą stosowanego monitoringu 
wizyjnego jest Estetique spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 
0000833733, NIP: 5272924100, REGON: 385806408, adres siedziby: ul. Burakowska 5/7, 01-066 
Warszawa, adres korespondencyjny dla zakładu leczniczego TULIDENT: ul. Cypriana Godebskiego 
2-4 lok. 2/1-2, 51-691 Wrocław, dane kontaktowe dla zakładu leczniczego TULIDENT: numer 
telefonu: +48713307266, adres email: gabinet@tulident.pl (zwana dalej: „Administratorem”). 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego  
w Estetique sp. z o.o. - adres email: dane@estetique-polonica.pl 

2. Celem przetwarzania danych osobowych poprzez stosowany monitoring jest zapewnienie 

bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy Administratora osób oraz mienia, np. przed kradzieżą, 

pożarem i wszelkimi innymi niepożądanymi zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu na terenie 

zakładu pracy oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 

Administratora na szkodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia*, art. 222 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej).  

3. Dostęp do nagrań z monitoringu (oprócz Administratora) ma podmiot świadczący usługi 

ochroniarskie na terenie zakładu leczniczego TULIDENT.  

4. Nagranie będzie przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nagrania. Po 

upływie wskazanego terminu dane podlegają usunięciu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nagranie 

będzie służyć jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub 

Administrator powziął wiadomość, iż nagranie może stanowić dowód w takim postępowanu – 

wówczas nagranie będzie przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

5. Każda osoba nagrywana ma prawo żądania od Administratora: 

1) dostępu do nagrania, które jej dotyczy,  

2) usunięcia lub sprostowania nagrania, które jej dotyczy,  

3) ograniczenia przetwarzania nagrania, które jej dotyczy, 

4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych za pomocą nagrania, które 

jej dotyczy. 

6. Każda nagrana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych – w sytuacji, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych za pośrednictwem 

monitoringu narusza Rozporządzenie*. 

7. Dane osób nagrywanych nie są objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.  

       Administrator danych 

 

ESTETIQUE  

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

*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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1); tekst rozporządzenia dostępny na stronie internetowej 
pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  
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