Informacja
dotycząca przetwarzania
danych osobowych
osób objętych monitoringiem wizyjnym
W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej RODO), SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu informuje:
l. Administratorem

Danych Osobowych

przetwarzanych

w systemie monitoringu wizyjnego jest:

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz
tel. 87 425 45 06, e-mail: sekretariat@szpitalpisz.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@szpitalpisz.pl
adresem Szpitala.

lub pod

3. Lokalizacje objęte monitoringiem
3.1. Monitoringiem wizyjnym objęto wejścia do budynku Szpitala oraz teren do niego przyległy, oznaczone ciągi komunikacyjne oraz
oznaczone oddziały szpitalne.
Wykaz obszarów i pomieszczeń objętych monitoringiem zawarty jest w pkt. V Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Szpitala.
3.2. Na terenie Szpitala znajdują się oznaczenia w postaci tabliczek informacyjnych, wskazujące, że obiekt oraz wskazane obszary są
monitorowane.
3.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu zawarte są w Regulaminie
funkcjonowania
monitoringu wizyjnego w SPZOZ Szpitalu Powiatowym w Piszu, który dostępny jest m.in. w Regulaminie
Organizacyjnym Szpitala oraz w Sekcji IT.
4. Cele oraz podstawy prawne
Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szpitala oraz obiektu i mienia Administratora,
w tym pacjentów, pracowników, klientów Szpitala i innych osób, a także nadzór medyczny nad pacjentami w niektórych oddziałach
szpitalnych na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO, w związku z:
art. 22'2 ustawy z dnia 26 czerwca I974r. Kodeks Pracy,
art. 22 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. o działalności leczniczej,
6. Okres przetwarzania
danych osobowych
Zapisy z monitoringu przetwarzane są nie dłużej niż do 30 dni, po czym ulegają nadpisaniu, lub do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
Obrazy z kamer w oddziale dziecięcym oraz SOR nie są nagrywane, ale przekazywane w trybie live (na żywo) do dyżurek
pielęgniarskich.
7. Udostępnianie danych
7.1. Dane osobowe przetwarzane w postaci wizerunku będą udostępnianie wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz wykazującym uzasadniony interes prawny.
7.2. Szpital dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które zagrażają
bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu osób w nim przebywających i mieniu na wniosek kierownika komórki organizacyjnej oraz organów
uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7.3. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do
Dyrektora Szpitala.
7.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
8. Profilowanie
Dane osobowe zgromadzone
podlegały profilowaniu.

z wykorzystaniem

monitoringu wizyjnego nie będą przetwarzane

w sposób zautomatyzowany

9. Prawa podmiotów danych
Osoba, której dane osobowe zostaną zapisane w systemie monitoringu ma prawo, w uzasadnionych
dostępu do nagrań,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania,
do usunięcia dotyczących jej danych,

przypadkach:

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
danych osobowych narusza przepisy RODO.
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