
Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Zgodnie  z  art.  13  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z  27.04.2016r.,  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE - zwane również RODO (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1, z 04.05.2016r.) wraz z art. 22².
ust. 1 ustawy z 26.06.1947 roku Kodeks Pracy (Dz.U.2018.917.t.j. z dnia 16.05.2018r.).

Celem zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szpitala oraz
zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą informujemy:

1.  Na podstawie  w/w przepisów Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Słupcy

wykorzystuje monitoring wizyjny, który obejmuje swym zasięgiem:

· Północno zachodni obszar pomiędzy Głównym Budynkiem Szpitala, oznaczony symbolem

„A”, a Pawilonem Chorób Płuc i Gruźlicy, oznaczonym symbolem „B”.

- Parking zachodni.

- Obszar stacjonowania karetek Zespołów Ratownictwa Medycznego.

· Południowa strona Głównego Budynkiem Szpitala „A”.

- Zjazd techniczny do piwnicy Głównego Budynku Szpitala.

· Wschodnia strona Głównego Budynku Szpitala, oznaczonego symbolem „A”.

- Parking wschodni.

· Wewnątrz Głównego Budynku Szpitala „A”- stara część:

-  Korytarz  na  parterze:  –  wejścia  do  wind,  wyjście  południowe  (na  ogród  szpitalny),  klatka

schodowa, przejście między starym a nowym obiektem.

- Piwnica – korytarz: – wejście do Prosektorium, wejście do Magazynu Odpadów Medycznych,

wejście do windy służbowej.

-  Piętro  pierwsze:  –  wejście  na  Oddział  Chorób  Wewnętrznych  i  Oddział  Ginekologiczno  -

Położniczy.

- Piętro drugie: – wejście na Oddział Dziecięcy i Oddział Chirurgiczny

W Szpitalu znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

2. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób

ciągły.  Kamery  nie  rejestrują  dźwięku.  Nagrania  przechowywane  są  maksymalnie  przez  okres

30 dni.

3. Dane  osobowe  będą  udostępniane  wyłącznie  podmiotom  uprawnionym  do  ich  otrzymania

na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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5.  Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,

nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

6.  Administrator  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  środki  fizycznej,  technicznej

i  organizacyjnej  ochrony  danych  osobowych  przed  ich  nieuprawnionym  ujawnieniem,

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator Danych Osobowych
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