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Monitoring Wizyjny został wprowadzony w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Szczecinie (SPWSZ) ze względu na szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
Osoby zarządzające Szpitalem mają świadomość, że wszystkie działania mogące wpływać na prawo do
prywatności w życiu osobistym powinny być prowadzone z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, dlatego
też obowiązkiem Statutowym Szpitala jest realizowanie konstytucyjnego oraz ustawowego prawa do ochrony
prywatności, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w działalności Szpitala. Poczucie
podmiotowości i godności Pacjentów jest dla osób zarządzających podmiotem leczniczym niebywale istotne, dlatego
dokładają starań, aby czuli się oni komfortowo.
Szpital wdrażając system monitoringu CCTV starał się zachować równowagę dotyczą proporcji między
prawem do prywatności człowieka, a ogólnym interesem podmiotu leczniczego. Ta zasada stała się podstawą do
opracowania Dokumentacji Systemu Monitoringu Wizyjnego w ramach której:
1. określano zasady, warunki i okoliczności, w jakich monitoring jest stosowany,
2. wskazano przestrzenie i sposoby jej oznaczenia, w odniesieniu do których monitoring jest stosowany, oraz
przestrzeni lub jej fragmentów, wobec których monitoringu nie stosuje się,
3. wskazano techniczne i organizacyjne warunki, jakie spełnia Szpital w czasie stosowania monitoringu,
4. określono prawa i obowiązki podmiotu stosującego monitoring,
5.

określono prawa osób, których wizerunki zostały zarejestrowane w systemie monitoringu.
Dyrekcja Szpitala informuje osoby, które potencjalnie mogą znaleźć się w obszarze objętym monitoringiem,

że wejście w wyraźnie oznaczoną strefę objętą systemem monitoringu równoznaczne jest z wyrażeniem przez tę osobę
zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez
kamery systemu monitoringu w Szpitalu.
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji w
obszarze dotyczącym operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie:
1. reguł rejestracji i zapisu informacji,
2. sposobów ich zabezpieczania, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych,
3. praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring,
4. praw osób objętych monitoringiem.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji udziela Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
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telefon 91/813 90 00
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