
KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY MONITORINGU WIZYJNEGO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż: 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Psychiatryczny 

w Andrychowie ul. J. Dąbrowskiego 19; 

2) Pani/Pan dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowane przez monitoring wizyjny 

przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz zabezpieczenia obiektów  

i terenu Szpitala, na podstawie art.6 ust.1 lit.e RODO –„Przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi”; oraz w oparciu o art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. - Kodeks pracy w celu zabezpieczenia i ochrony terenów oraz znajdujących się na nich 

obiektów i osób. 

3) Systemy monitoringu wizyjnego obejmują wejścia do budynków oraz ciągi komunikacyjne. Strefy 

funkcjonowania monitoringu wizyjnego są oznakowane piktogramami.  

4) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym 

w Andrychowie jest możliwy pod nr telefonu 33 875 24 46  wew 216 oraz pod adresem e-mail: 

mguzdek@szpital.info.pl. 

5) Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego: 

 udostępnianie będą wyłącznie na żądanie podmiotów uprawnionych do ich otrzymywania na 

podstawie przepisów prawa; 

 przechowywane będą przez okres 2 tygodni: Po tym okresie zostaną usunięte. 

ZASTRZEŻENIE: okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy 

nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa 

( nagrania odpowiednio zarchiwizowane oraz zgrane na zewnętrzny nośnik); 

 nie będą poddawane żadnej formie zautomatyzowanego przetwarzania, w szczególności 

profilowaniu; 

 nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 

6) Wejście w strefę monitoringu wizyjnego jest dobrowolne, jednak niezbędne celem realizacji celu. 

Jeśli nie chce Pan/Pani, aby dane osobowe w postaci wizerunku były przez nas przetwarzane nie 

należy wchodzić w oznakowany obszar monitorowania. 

7) Przysługuje Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści danych, usunięcia i ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania.  

8) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 


