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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – OSOBY OBJĘTE  

MONITORINGIEM WIZYJNYM W SP ZZOZ W PRZASNYSZU 

 

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) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, 
informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (SP ZZOZ w Przasnyszu), adres siedziby: ul. Sadowa 9,                                   
06 – 300 Przasnysz, tel. 29 753 43 00, fax 29 753 43 80, NIP 7611333881, REGON 000302480,                            
KRS 0000137844. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem 
ochrony danych – Natalią Jabłońską, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 
iod@szpitalprzasnysz.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych lub 
telefonicznie pod numerem: 29 753 42 85. 

3. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celach: zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów                                
i pracowników szpitala oraz osób przebywających na terenie obiektu; wspomagania nadzoru 
medycznego nad pacjentami na oddziałach szpitalnych; zwiększenia ochrony mienia, ochrony 
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych, których ujawnienie 
mogłoby narazić administratora na szkodę. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego 
jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z właściwymi przepisami prawa 
krajowego: art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej; art. 18e ustawy                
z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego; art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. Kodeks pracy; załącznik nr 1, część I, D, pkt. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 
grudnia 2016r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii 
i intensywnej terapii; §29 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą.  

5. Monitoring wizyjny z zapisem obrazu obejmuje miejsca ogólnodostępne, tj.: wybrane 
wejścia/wyjścia z budynku, ciągi komunikacyjne (korytarze, łączniki, hole windowe), a także teren 
wokół budynku, tj. parking przed/za budynkiem, podjazd dla karetek, oraz sale, korytarze i izolatkę 
na terenie Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Detoksykacji. 

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, socjalnych, przebieralni, 
pomieszczeń udostępnianych zakładowym organizacjom związków zawodowych, miejsc udzielania 
świadczeń zdrowotnych za wyjątkiem dozwolonych przepisami prawa. 

6. Dane z systemu monitoringu obejmują: czas i miejsce zdarzeń objętych monitoringiem, wizerunki 
osób oraz sposoby zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu 
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rejestrującym, numery rejestracyjne samochodów, oznaczenia boczne samochodów w przypadku 
monitorowania parkingu. 

7. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze danych podlega wyłącznie obraz (kamery                         
nie rejestrują dźwięku). Monitoring funkcjonuje całodobowo. 

8. Zapisy z monitoringu miejsc ogólnodostępnych są przechowywane maksymalnie przez okres                 
40 dni, z wyjątkiem zapisów z monitoringu w sali przymusowego nadzoru mieszczącej się                         
na terenie Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Detoksykacji, które przechowuje się przez 
okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zarejestrowania, nie dłużej jednak niż przez 13 miesięcy                     
od dnia jego zarejestrowania. Po tych okresach zarejestrowane dane zostają automatycznie 
nadpisywane, tj. całkowicie i bezpowrotnie zniszczone.  

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. 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie uprawnione osoby lub podmioty,                  
na podstawie odrębnych przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów/upoważnień                    
w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. podmioty dostarczające placówce 
rozwiązania techniczne/ informatyczne).  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania), stosowanie do art. 22 RODO. 

12. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,                            
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, jak również prawo                          
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,                        
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

13. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona                          
na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania takiej zgody w dowolnym 
momencie – poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność                       
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

   

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych i prawach osób obserwowanych dostępne są na stronie 

internetowej Szpitala: www.szpitalprzasnysz.pl [zakładka: ABC Pacjenta / Monitoring wizyjny] 
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