
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM 

„Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie” 
 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szpitalu jest: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, 

ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, tel. (16) 632 81 00,  e-mail: sekretariat@szpital.lubaczowski.com”, zwany dalej „Administratorem” . 

2. Do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych w SPZOZ Lubaczów służy następujący adres e-mail:  iodo@szpital.lubaczowski.com numer telefonu: 

166328188  lub adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37- 600 Lubaczów.  

3. Celem Systemu Monitoringu Wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników przebywających na terenie SP ZOZ w 

Lubaczowie. Monitoring obejmuje korytarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz tereny lądowiska Szpitala. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń 

sanitarnych, szatni oraz palarni. Rejestracji podlega wyłącznie obraz z kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego, nie rejestruje się dźwięku (fonii).  

4. Dane osobowe (zebrane poprzez System Monitoring Wizyjny) przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO w zw. z art. 23a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.  

5. Zapisy monitoringu wizyjnego przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 90 dni, po upływie którego będę niszczone w sposób uniemożliwiający ich 

odtworzenie. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął 

wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W przypadku 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.  

6.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa (np. organom publicznym, organom ścigania, sądom) a także dostawcom usług na rzecz Administratora, za pośrednictwem 

których Administrator dba o serwis i sprawność sprzętu, bezpieczeństwo sieci informatycznej i baz danych służących do przetwarzania danych.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach; prawo żądania 

usunięcia danych jej dotyczących oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

9.Dane osobowe pozyskane przez Szpital za pośrednictwem monitoringu wizyjnego nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji, w tym profilowaniu przez Szpital. 

 


