
INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM 

 

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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). 

ADMINISTRATOR DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY,  
ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca , NIP: 7751058587 

REGON: 610320540, tel: 24 388 26 01 dalej „Szpital”. 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  

z którym można się skontaktować za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: iod@zozleczyca.pl lub pisemnie 

na adres siedziby administratora. 

CEL MONITORINGU oraz PODSTAWA PRAWNA OBSZARY MONITOROWANIA 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i osób 

przebywających na terenie Szpitala.  

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i mienia 

Szpitala. 

Wspomaganie nadzoru medycznego nad pacjentami na 

oddziałach szpitalnych. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych  

w ramach monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 

lit. e) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z 

właściwymi przepisami prawa krajowego, tj. art. 22 

ust. 3 i art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej, Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, art. 222 Kodeksu pracy. 

 

Monitoring wizyjny z zapisem obrazu obejmuje miejsca: 

- wejścia do Szpitala, 

- wejście SOR, 

- rejestrację/ poczekalnię SOR, 

- ciągi korytarzowe, 

- wjazd na teren Szpitala, 

- częściowo parking wewnętrzny Szpitala, 

- lądowisko dla helikopterów. 

 
Monitoring wizyjny bez zapisu obrazu obejmuje 

wyznaczone sale chorych. Obrazy z kamer w tych 

miejscach nie są nagrywane, lecz przekazywane w trybie 

na żywo do stanowisk pielęgniarskich/lekarskich . 
 

Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze danych 

podlega wyłącznie obraz. 

CZAS PRZECHOWYWANIA NAGRAŃ ODBIORCY DANYCH 

 

Zapis nagrań z monitoringu przechowywany jest przez 

okres 14 dni od daty nagrania.  

Po tym okresie zarejestrowane dane zostają 

automatycznie nadpisywane. 

 

Wyłącznie organy upoważnione na podstawie przepisów 

prawa np. policja, prokuratura, sąd. 

Administrator nie przekazuje danych z monitoringu 

wizyjnego poza  Europejski Obszar Gospodarczy. 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, 

 KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM 

PODEJMOWANIU DECYZJI 

 

Dostęp do swoich danych oraz żądanie ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych.  

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

Dane zgromadzone z wykorzystaniem monitoringu 

wizyjnego nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji (bez udziału 

człowieka) i nie będą podlegały profilowaniu. 

mailto:iod@zozleczyca.pl

