
Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny

Szanowni Państwo

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  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
(zw. dalej Rozporządzeniem), informuję, że:

 1. Administratorem  danych  z  monitoringu  wizyjnego  jest  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny
im.  Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej,
al.  Kraśnicka  100,  20-718  Lublin  (tel.  81  537  42  29,  fax.  81  525  80  30,
e-mail:  szpital@szpital.lublin.pl),  wpisany  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  –  rejestru
stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy – Krajowy
Rejestr  Sądowy  Sądu  Rejonowego  Lublin  –  Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą
w Świdniku pod nr 0000003717, NIP: 712-240-93-95, REGON: 431018940.

 2. Inspektor Ochrony Danych u Administratora, tel. 81 537 46 76, e-mail: iod@szpital.lublin.pl.

 3. Pani/Pana  dane  są  przetwarzane  w  ramach  monitoringu  wizyjnego  w  celu  zapewnienia
bezpieczeństwa fizycznego pacjentów, personelu, mienia oraz przeciwdziałanie zakłóceniom ładu
i porządku na terenie Szpitala.  

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia
oraz  art.  3  ust.  2  i  art.  5  ust.  5  ustawy z  dnia  22  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  osób  i  mienia
(Dz.U. 2018 poz. 2142).

 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  w zakresie  niezbędnym do realizacji  wyżej
wskazanych celów.

 6. Monitoring  wizyjny  obejmuje  wejścia  do  budynków,  ciągi  komunikacyjne,  Szpitalny  Oddział
Ratunkowy  oraz  częściowo  parkingi.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  obszarów  objętych
monitoringiem można uzyskać pod numerem telefonu 81 537 45 66 lub w pokoju 2 blok A.

 7. Zapisy z kamer przechowywane są maksymalnie do 30 dni. Po tym okresie są kasowane poprzez
nadpisanie kolejnych nagrań.

 8. Monitoring wizyjny rejestruje obraz bez rejestracji dźwięku.

 9. Odbiorcami  danych  przetwarzanych  w  ramach  monitoringu  wizyjnego  mogą  być  podmioty
uprawnione  na  podstawie  przepisów  prawa.  Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  państwom
trzecim, ani organizacjom międzynarodowym.

 10. Osobom objętym monitoringiem przysługują prawa:

 a) prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu,  nazwie
podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;

 b) prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

 c) prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;

 d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 11. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  przetwarzaniu,  w  tym      
 profilowaniu.

mailto:szpital@szpital.lublin.pl
mailto:iod@szpital.lublin.pl

