
   

  

  

  
KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY  

  

  

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:  

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HOMED ul. 
Paderewskiego 14, 36-060 Głogów Małopolski, e-mail nzoz@homed.pl (dalej zwany NZOZ);  
1) z inspektorem ochrony danych w NZOZ może się Pan/Pani skontaktować mailowo: nzoz@homed.pl 

2) cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania: Zapewnienia  bezpieczeństwa  osób  i  ochrony mienia,  w  
tym  w  celu  zabezpieczenia  dokumentacji  medycznej  i  innych informacji - art.  6  ust.  1  lit.  c,  d  i  f, art. 9 ust. 2 
lit. h RODO;  

3) źródło i zakres przetwarzania danych:   

W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób, daty i godziny zapisu. Monitoringiem 
objęty  jest: teren Szpitala;  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)upoważnieni pracownicy NZOZ; b) podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa; c) NZOZ nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych;  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny  do realizacji  
celów  przetwarzania,  tj.  przez  okres  nieprzekraczający  3 miesięcy, a w przypadku, w którym nagrania obrazu 
stanowią dowód w postępowaniu lub  Administrator  powziął  wiadomość,  iż  mogą  one  stanowić  dowód w 
postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania  
sądowego,  w  każdym  przypadku  nie  dłużej  jednak  niż obowiązujące  terminy  przedawnienia  roszczeń  cywilnych  
i  karnych,  stosownie  do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeks  cywilny, 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń. Po 
upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają 
automatycznemu zniszczeniu.  

6) Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: dane osobowe nie będą wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

7) Prawa: a) Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania 
ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu. b) Może 
Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. c) Przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.  
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