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                        MONITORING WIZYJNY 

                          

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje 
dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. 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), zwanego dalej RODO, informuję, iż: 
  
1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda 
      Biernackiego ul. Partyzantów 30 , 26-300 Opoczno                                                                      
      tel.kontakt. - 44 754 48 04,    e-mail:  sekretariat@szpitalopoczno.pl ; 
2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych   
      kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: marekjaszczyk@szpitalopoczno.pl 
3.  Państwa dane osobowe zbierane są w celu niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa 
      osób przebywających w obiektach i na terenie Szpitala, a także ochrony mienia lub zapewnie- 
      nia realizacji praw pacjentów 
4.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie jest niezbędne do 
     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust.      
     1 lit. c RODO) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenie 
     Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
     odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Obraz   
     jest nagrywany i wykorzystywany tylko  w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia   
     prawa 
5.  Do nagrań obrazu (monitoringu) dostęp mają wyłącznie pracownicy upoważnieni 
     (użytkownicy systemu) przez Administratora – na podstawie imiennego upoważnienia 
6.  Czas przechowywania nagrań w rejestratorze, nie przekracza okresu 22 dni. 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, termin 
      może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania 
7.   Przysługują Państwu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, 
     prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do   
     przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
8.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby poszkodowane bezpośrednio 
      zaangażowane w incydent /zdarzenie, które mają obowiązek przetwarzać zgodnie z                
      zasadami ochrony danych i tylko w zakresie realizowanego celu/ 
9.  Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi 
      do organu nadzorczego 

10.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
11.   Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o 

       profilowanie 

12.   Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
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