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       KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM         

 

Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej „RODO”) przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. 

ADMINISTRATOR DANYCH ODSOBOWYCH 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zwany dalej: 
„Administratorem”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: SPWSZ  ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin 
lub telefonując pod numer: 91 813 90 00.  
 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
 

Administrator  powołał Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Państwo skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań 
lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących Pani/Pana na mocy przepisów o ochronie danych 
osobowych  
Dane kontaktowe tel. 91 813 95 80 lub e-mail iod@spwsz.szczecin.pl 
 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA 
 

1 Monitoring wizyjny wprowadzony został w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a w szczególności 
zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów, dozoru nad mieniem, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony 
informacji przetwarzanych w Szpitalu,  zapobiegania incydentom oraz wspomagania kontroli dostępu.  

2 Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi 
przepisami podstawie prawnej tj. art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. h)g) RODO; przy zachowaniu obowiązków 
wynikających m.in.: 

Art. 23 a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

Art. 24 ust. 1i 2 oraz art. 5 ust. 2 RODO 

Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o ochronie danych osobowych, 

Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

oraz uprawnienia wynikającego z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 
 

ODBIORCAMI PAŃSTWA DANYCH SĄ 
 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy 
Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonawcy na podstawie 
zawartych umów w zakresie niezbędnym do ich realizacji, np. firmie chroniącej obiekt. 
 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: 
 

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  
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INFORMACJE DOTYCZĄCE OKRESU PRZEZ, KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE 
 

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z prowadzonym na terenie Szpitala monitoringiem wizyjnym obejmujące Pani/Pana 
wizerunek będą przetwarzane przez okres 14 dni. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana 
jest praz okres 3 miesięcy, po tym terminie w przypadku braku wdrożonych czynności  przez uprawnione organy, kopia jest 
niszczona, chyba, ze przepisy prawa stanowią inaczej. 

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Szpital powziął 
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, terminy wskazane powyżej mogą ulec przedłużeniu do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania. 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE: 
 

Osoba objęta monitoringiem ma prawo do 

1  informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnieniem, 
chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. 

2 prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego 
za instalację, jego adresie i danych do kontaktu; 

2 prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach 

4 prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących; 

5 prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych; 

6 prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas; w granicach określonych przepisami prawa 

W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Wskazane żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora, a także na adres spwsz@spwsz.szczecin.pl lub 
bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres iod@spwsz.szczecin.pl 

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szpitala  
z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie przed automatycznym usunięciem nagrania z monitoringu. Wniosek powinien zostać 
złożony przed upływem wskazanego terminu przechowywania danych. 

ZAKRES MONITORINGU 
 

Obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce w celu wczesnego wykrycia niepożądanych 
zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych 

Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu. 

Monitoringiem rejestrującym obraz objęte są obszary wejść do Szpitala, wejść do poszczególnych budynków/oddziałów szpitala, 
portierni, korytarzy, klatek schodowych, wind, Rejestracji, Rejestracji ZDO, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. Monitorowane (wyłącznie on-line) są również wybrane oddziały szpitala. 

Wszystkie strefy monitorowane są oznaczone. W Szpitalu stosuje się informowanie warstwowe (poszczególne tablice/informacje 
mają określony poziom szczegółowości). Niezależnie od informacji w formie tekstowej, w Szpitalu umieszczone są piktogramy 
kamery, które są graficznym znakiem informującym o stosowaniu monitoringu w danej przestrzeni. Informacje nie wskazują/nie 
określają precyzyjnie monitorowanego obszaru, oznacza to, że zasięg informacyjny dotyczy najbliższego jej otoczenia 

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 
 

W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu. 

 


