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Załącznik nr 5 do Instrukcji: SPZOZ.ADT.I.2.1.2020

Klauzula informacyjna MONITORING WIZYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dan ych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( „RODO”), informuję, że:

1) administratorem systemu monitoringu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Kole przy ul. K. J. Poniatowskiego 25 („Administrator”);
2) celem przetwarzania danych osobowych jest
zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów,
pracowników oraz współpracowników Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;
3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO – (konieczność
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej) oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
4) monitoring obejmuje: teren bezpośrednio przyległy do budynków na terenie SPZOZ np. parkingi,
chodniki, wjazdy i wyjazdy na teren SPZOZ, wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne budynku
„A”;
5) w związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator
ma zawarte umowy powierzenia lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
6) zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
7) zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
8) dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania;
9) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo:
a) dostępu do danych osobowych,
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze
swoją szczególną sytuacją;
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w
SPZOZ Koło: adres e-mail:
iod@spzozkolo.pl; nr tel. 63 2626150.

