
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCY MONITORINGU 

WIZYJNEGO w obiekcie : 

CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W BYSTREJ 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul Fałata 

2, 43-360 Bystra. 

 

2. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE? 

 

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego w systemie monitoringu prowadzonym w jednostce 

będziemy wykorzystywać w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz innych osób 

przebywających na terenie jednostki, a także dla ochrony mienia jednostki. W związku z tym podstawą dla 

wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych- RODO). Niniejsze wytyczne stały się podstawą do opracowania 

wewnętrznej procedury systemu monitoringu, w ramach której: 

- określono zasady, warunki i okoliczności w jakich monitoring jest stosowany, 

-  wskazano przestrzenie i sposoby jej oznaczenia, w odniesieniu do których monitoring jest stosowany, oraz 

przestrzeni lub jej fragmentów, wobec których monitoringu nie stosuje się, 

- wskazano techniczne i organizacyjne warunki jakie spełnia CPiT w Bystrej w czasie stosowania monitoringu, 

- określono prawa i obowiązki podmiotu stosującego monitoring, 

- określono prawa osób, których wizerunki zostały zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego.  

- miejsca monitorowane są oznakowane stosownymi piktogramami. 

Państwa dane osobowe( wizerunek) nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO. 

 

 

3. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE? 

Nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 21 dni od dnia nagrania. Po upływie 

tego okresu nagrania są niszczone, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

 

4. PRAWA OSÓB WYNIKAJĄCE Z RODO 

Mają Państwo prawo : 

- dostępu do danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz kopii danych), 

- sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w RODO. 



 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania Państwa danych. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

5. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz 

osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom 

przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych, z którymi Administrator zawarł 

stosowne umowy powierzenia. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). 

Dane osobowe (wizerunek) z systemu monitoringu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 

udostępniany jest jedynie za zgodą Administratora danych. Umożliwia się przekazywanie i wgląd do danych ze 

zbioru danych upoważnionym do tego służbom (Policja, Straż Miejska, Prokuratura, Sąd) na podstawie wniosku 

z danej jednostki. 

 

6. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 

Nasza jednostka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpitalbystra.pl 

mailto:iod@szpitalbystra.pl

