Informacja o monitoringu wizyjnym
w budynku szpitala

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.(dalej RODO) SPZOZ W KROTOSZYNIE informuje, iż przebywając w budynku tego
szpitala w Krotoszynie może się Pani/Pan znaleźć w polu monitorowania kamery, która rejestruje
obraz przez całą dobę.
1. Administratorem danych zapisanych przez kamery monitoringu jest SPZOZ W KROTOSZYNIE ul
Młyńska 2 63-700 Krotoszyn, tel. 625821201, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Romualda Mińska kontakt: iod@spzoz-krotoszyn.pl, tel. 62 582
12 50.
3. Celem przetwarzania danych uzyskanych z kamer jest zapewnienie bezpieczeństwa osób
przebywających w szpitalu, zabezpieczenie mienia publicznego w tym sprzętu medycznego oraz
magazynów i archiwów.
4. Podstawą prawną stosowania monitoringu jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
5. Obraz z kamer, które zarejestrowały Pani/Pana obecność w naszym Szpitalu zostanie trwale
usunięty (nadpisany) po kilkudziesięciu dniach.
6. Dane, zapisane jako obraz z kamer monitoringu wizyjnego, w razie konieczności będą udostępniane
organom wymiaru sprawiedliwości oraz w sprawach nie cierpiących zwłoki organom ścigania, a także
w uzasadnionych przypadkach mogą być również udostępniane służbom państwowym.
7. Dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Dane te będą przechowywane z zastrzeżeniem zdania następnego, przez okres nie dłuższy niż 30 dni
i następnie zostaną usunięte przez nadpisanie na nich nowych danych z zastrzeżeniem, że jeżeli
nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, iż
mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych zapisanych przez monitoring, jest ono jednak
ograniczone przez prawa innych osób, których dane zostały zapisane oraz przez możliwości techniczne
wyodrębnienia z posiadanego zapisu danych dotyczących wyłącznie Pani/Pana.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Administrator nie używa żadnych programów umożliwiających rozpoznawanie osób jak również
obraz monitoringu nie jest analizowany i przetwarzany przez żadne oprogramowanie umożliwiające
profilowanie, tak więc Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

