MONITORING WIZYJNY w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Monitoring Wizyjny został wprowadzony w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Przeworsku ze względu na szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
Osoby zarządzające zakładem mają świadomość, że wszystkie działania mogące wpływać na prawo do
prywatności w życiu osobistym powinny być prowadzone z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.
Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia”, dlatego też obowiązkiem Statutowym Zakładu jest
realizowanie konstytucyjnego oraz ustawowego prawa do ochrony prywatności, ochrony danych osobowych oraz
bezpieczeństwa informacji w działalności SP ZOZ w Przeworsku. Poczucie podmiotowości i godności Pacjentów
jest dla osób zarządzających podmiotem leczniczym niebywale istotne, dlatego dbają, aby czuli się oni
komfortowo.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku wdrażając system monitoringu CCTV
starał się zachować równowagę dotyczą proporcji między prawem do prywatności człowieka, a ogólnym interesem
podmiotu leczniczego. Ta zasada stała się podstawą do opracowania INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA SYSTEMEM
MONITORINGU WIZYJNEGO
W SAMODZIELNYM PUBLICZBYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W
PRZEWORSKU nazwanej POLITYKA ZARZĄDZANIA MONITORINGIEM WIZYJNYM w ramach której:

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

wskazano przestrzenie, 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 Szpital w czasie stosowania monitoringu,

określono prawa i obowiązki podmiotu stosującego monitoring,

określono prawa osób, których wizerunki zostały zarejestrowane w systemie monitoringu.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku informuje osoby, które potencjalnie mogą
znaleźć się w obszarze objętym monitoringiem, że wejście w wyraźnie oznaczoną strefę objętą systemem
monitoringu równoznaczne jest z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie
wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w SP
ZOZ w Przeworsku.
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji
w zakresie dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie:
1) reguł rejestracji i zapisu informacji,
2) sposobów ich zabezpieczania, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych,
3) praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring,
4) praw osób objętych monitoringiem.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji udziela Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
Adres SPZOZ w Przeworsku: ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
nr tel. +48 16 649 15 80
email: (w sprawach dot. danych osobowych): abi@spzoz-przeworsk.pl

