Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w formie wizerunku osoby, pozyskanych za pomocą
kamer rejestrujących i nagrywających obraz jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, email: sekretariat@szpitalsokolka.pl,
telefon: 85 72 20 463.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres
email: iod@szpitalsokolka.pl.
Cel, podstawa prawna i sposób stosowania monitoringu
Stosowanie monitoringu jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, pacjentów
i innych osób poruszających się na terenie Zakładu oraz w celu ochrony mienia. Monitoring wizyjny
zarejestrowany przy pomocy kamer rejestrujących obejmuje: wszystkie wejścia do budynku głównego
szpitala, teren na zewnątrz budynku głównego, tj. parking, lądowisko, monitoring na pozostałe budynki
szpitala, wjazd pod wiatę przy SOR, a także niektóre pomieszczenia wewnątrz szpitala, tj. hol przy
rejestracji, poczekalnia i korytarz Izby Przyjęć, korytarz na parterze na skrzyżowaniu ciągów
komunikacyjnych przy tablicy ogłoszeń. Oznacza to, że rejestracja wizerunku osoby w systemie
monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren objęty monitoringiem, a nagrania są
przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane.
Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom i mieniu szpitalnemu, w szczególności
mając na uwadze iż jest to obiekt ogólnie dostępny w wymiarze 24/24.
Udostępnianie nagrań z monitoringu
Pani/Pana dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu będą udostępniane wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do
państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Czas przechowywania nagrań z monitoringu
Administrator będzie przechowywać nagrania obrazu z monitoringu
a) maksymalnie 3 miesiące od dnia nagrania;
b) w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu,
termin przechowania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
c) po upływie maksymalnie 3 miesięcy od nagrania, o ile nie zajdzie przesłanka powodująca
konieczność wydłużenia tego okresu, nagrania obrazu zawierające dane osobowe uzyskane w wyniku
monitoringu zostają automatycznie zniszczone.
Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych na nagraniu monitoringu wizyjnego
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w formie wizerunku osoby, pozyskanych za pomocą
kamer rejestrujących i nagrywających obraz przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do zapisu przy
założeniu że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Pani/Pana dane osobowe pozyskane z monitoringu nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób,
w tym nie będą profilowane, w rozumieniu art. 22 RODO.

