
Informacja o ochronie danych 
osobowych Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

wdrożył Politykę ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych, powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz realizuje wymogi 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 2016/679). 

 

  

Administrator danych 
osobowych w postaci 

wizerunku 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  

pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń 

 

 
Inspektor ochrony danych 

Inspektorem ochrony danych jest mgr Ewa Knapkiewicz, z którą można 
się skontaktować w następujący sposób: 

  
            65 332 6853                   iod@szpitalgostyn.pl 
 
 

 

Cele przetwarzania danych 
osobowych 

Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenach obiektów szpitalnych oraz dla 
poprawy ochrony osób i mienia przebywających w budynku Szpitala. 
Monitoring obejmuje korytarze szpitalne oraz tereny na zewnątrz wokół 
obiektu, głównie wejście i bramy wjazdowe na teren. Natomiast nie 
obejmuje ulic wokół szpitala oraz sąsiednich posesji graniczących ze 
szpitalem. 

odstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f 

ogólnego rozporządzenie o ochronie 

danych 2016/679  oraz art. 5 ust.2 pkt.5 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o 

ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2014 

r. poz. 1099) w związku z art. 3 pkt.2 g 

ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o 

zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 

2014 r. poz. 2135). 

  

Prawa osoby 

zarejestrowanej 

przez monitoring 

Każda osoba, która została zarejestrowana przez system monitoringu 
ma prawo do: 
- prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, 
jego zasięgu, celu, nazwie 
podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do 
kontaktu; 

Podstawa prawna: art. 15 

ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych 

2016/679 (RODO). 

- prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych 

przypadkach; 

- prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących; 

- prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych 

obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej 

danych osobowych; 
- prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas. 

  

Kategorie 
przetwarzanych 

danych osobowych 

Wizerunek osób przebywających na terenie monitorowanym. 



 

  

Informacja o odbiorcach 
danych osobowych lub 

o kategoriach odbiorców. 

Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane uprawnionym 
organom w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora danych. 

Do podglądu zapisanych obrazów Dyrektor SP ZOZ upoważnia 
pisemnie określone osoby.  

  

Informacja o zamiarze 
przekazania danych 

osobowych do państwa 
trzeciego 

Danych osobowych pozyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu 
SP ZOZ nie przekazuje do państw trzecich chyba, że zostanie do tego 
zobowiązany decyzją sądu lub prokuratora. 

 

  

Okres, przez który dane 
osobowe będą 

przechowywane. 

Zapisane obrazy z monitoringu przechowywane są przez okres nie 

dłuższy niż 14 dni, a po jego upływie automatycznie kasowane przez 

system. Jeżeli w obiektach Szpitala lub na zewnątrz doszło do 

zdarzenia, które można nazwać niepożądanym lub nawet 

przestępstwem, o którym Administrator danych poweźmie wiadomość 

w tym czasie sporządzana jest kopia zapisanych obrazów dla potrzeb 

dochodzenia roszczeń przez Administratora danych. 
 

 
 


