
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, osób przebywających  

         na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o. w systemie monitoringu wizyjnego. 

 
Dane administratora.  

Administratorem danych osobowych jest Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o. o. ul. Kościuszki 1,  

44-100 Gliwice, KRS Nr 0000259969, tel. /32/ 231-90-49  e-mail: sekretariat@szwg.pl  

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych tel. /32/ 231-90-49, e-mail: iod@szwg.pl   

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania. 

Dane przetwarzania w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu:  

a) zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie placówki medycznej, w tym w szczególności: 

pracownikom, współpracownikom, pacjentom, osobom towarzyszącym i odwiedzającym;  

b) zapewnienie ochrony mienia oraz niezbędnego bezpieczeństwa pomieszczeń, w których prowadzona jest 

działalność lecznicza;  

c) wspomaganie nadzoru medycznego nad pacjentami, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy 

prawa. 

Podstawą prawną przetwarzania jest: 

a) art. 23a Ustawy o Działalności Leczniczej, 

b) art. 222 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,  

c) art. 6 ust. 1e lub 1f oraz art. 9 ust. 2h Rozporządzenia RODO. 

Sposób prowadzenia: 

a) Monitoring wizyjny z zapisem obrazu obejmuje miejsca ogólnodostępne: wejścia/wyjścia z budynku, izbę 

przyjęć, ciągi komunikacyjne. Rejestracji podlega wyłącznie obraz z kamer. Dźwięk nie rejestrowany.  

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych.  

W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób, daty i godziny zapisu.  

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych.  

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.  

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego, przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 

3 miesiące. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub gdy Administrator 

poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania może ulec 

przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 

Prawa przysługujące osobom przebywającym na terenie Szpitala w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego, przysługuje prawo do 

żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych.  

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, tel. /22/ 531-03-00, fax. /22/ 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl  

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego, nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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