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INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO ZI 1 
 

 
 

 

Wzór formularza obowiązuje od 01.02.2023 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 
zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 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, zwanego dalej RODO informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital 
Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 
Poznań, ul. Polna 33, tel. 61 8419 273, e-mail: office@gpsk.ump.edu.pl, w imieniu którego działa Dyrektor 
Szpitala; 

2. W Szpitalu powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email: iod@gpsk.ump.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO, 
art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 222 ust. 1 ustawy Kodeks Pracy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie Szpitala; 

4. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren Szpitala:  
a) wejście/wyjście przy bramie wjazdowej od ulicy Jackowskiego, ulicy Wawrzyniaka i ulicy Bukowskiej oraz 

wejście/wyjście od ulicy Polnej, 

b) wejścia/wyjścia z budynku: głównego A, diagnostyczno-zabiegowego B, wielofunkcyjnego D, technicznego E, 
Archiwum K, 

c) obszar budynku mieszkalnego przy ulicy Wawrzyniaka 43, w którym znajdują się biura Szpitala,  

d) poczekalnia Izby Przyjęć oraz poczekalnia na parterze budynku wielofunkcyjnego D, 

e) obszar przy budynku: głównym A, diagnostyczno-zabiegowym B, audytoryjnym C, technicznym E, 

f) obszar parkingu przy budynku: wielofunkcyjnym D, warsztatów/magazynu/pomieszczeń technicznych G, 
magazynu H, pralni I oraz pralni/wentylatorni J; 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne, administracyjne i służby porządkowe, 
osoby uprawnione oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem 
monitoringu, w tym podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi recepcji, ochrony osób i mienia, dostawcy 
systemów CCTV i usług serwisowych systemów CCTV; 

6. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

7. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie 
przez okres 30 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora.  
Po wyczerpaniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na 
nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku); 

8. Szpital dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które 
między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi, niszczeniu i kradzieży mienia, na wniosek osób trzecich; 
organów prowadzących postępowania oraz na wniosek Administratora, przy czym zabezpieczone dane  
z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie 
zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. 
Nagrania zostają zabezpieczone i przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy albo prawomocnego zakończenia 
postępowania. Po upływie w/w okresu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile 
przepisy odrębne nie stanowią inaczej; 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do nagrań w prawnie uzasadnionych przypadkach, prawo żądania 
usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przetwarzania 
danych przez ograniczony czas; 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/ Pan za 
uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO; 

11. Podanie danych jest dobrowolne, wejście na obszar objęty monitoringiem będzie jednoznaczne z podaniem 
danych.          
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