KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

„Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku”

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej
Rozporządzeniem, informujemy, iż :
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego na terenie Szpitala
jest:
„Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul. Szpitalna 16,
37-200 Przeworsk, tel. (16) 649 15 00, e-mail: spzoz-przeworsk@home.pl”, zwany dalej
„Administratorem”
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail: iod@spzoz-przeworsk.pl
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, art. 5.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach
zarzadzania mieniem państwowym oraz art. 222 Ustawy Kodeks Pracy
z dnia 26 czerwca 1974r.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia
właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego na terenie SPZOZ w Przeworsku.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.
Zapisy monitoringu wizyjnego przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 60 dni,
po upływie którego będę niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje:
drogę wjazdową do szpitala, drogi wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie
szpitala, wejścia do budynków, a także część obszaru znajdującego się wewnątrz
budynków szpitala w szczególności ciągi komunikacyjne.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane* w sposób, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

