
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA - MONITORING WIZYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), podajemy następujące informacje:    

  

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30 

▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/Skrytka ESP  

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

 

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

 

Prezes NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych z 

którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

▪ listownie na adres siedziby administratora: jw. 

▪ za pomocą platformy ePUAP: j.w. 

▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl 

 

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Celem Systemu Monitoringu Wizyjnego jest: 

 ochrona 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). 

Dane osobowe (w postaci Monitoringu Wizyjnego) przetwarzane są na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019. poz. 

1398. tj.). 

 art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w 
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brzmieniu nadanym postanowieniami (Dz. U z 2019r. poz. 1302, z póź. zm). 

 art. 22
2
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2019. poz. 1040. tj.). 

 zasady przetwarzania danych osobowych w Centrali NFZ, w tym danych osobowych zebranych 

przez system monitoringu wizyjnego, reguluje „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania w 

NFZ” wprowadzona Zarządzeniem nr 17/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

9 marca 2017 r. 

 

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami zapisów z Systemu Monitoringu Wizyjnego mogą być uprawnione podmioty do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

● 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 administrator danych osobowych powziął informacje iż mogą one stanowić dowód w takim 

postępowaniu. 

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Osoba zarejestrowana przez System Monitoringu Wizyjnego ma prawo dostępu do swoich danych 

osobowych lub ograniczenia przetwarzania. 

Osobie zarejestrowanej przez System Monitoringu Wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. 

W celu określenia czy wniosek kierowany jest przez uprawnioną osobę oraz potwierdzenia tożsamości, 

administrator danych osobowych 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. 

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI 

ORAZ PROFILOWANIA       

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania. 
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