
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 danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
zwanej dalej RODO informuje, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie ul. Czackiego 2, 35-051 Rzeszów, tel. (17) 853-25-60, adres
email: biuro@spzoz1.rzeszow.pl;

b) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych: Michał Wagner, tel. 17 861 10
31 do 37 wew. 422 i za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@spzoz1.rzeszow.pl;

c) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f)
oraz  art.  9  ust.  2  lit.  h)  RODO,  tj.  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  pracowników
i pacjentów oraz ochrony  mienia  na  terenie  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Opieki
Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w związku z art. 222   ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
Kodeks Pracy (Dz.  U.  z  2018 r.  poz  917)  i  art  23a  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219);

d) Monitoring wizyjny obejmuje:  blok operacyjny oraz Izbę przyjęć Szpitala Miejskiego im.
Jana Pawła II ul. Rycerska 4, 35 - 241 Rzeszów. Zapis monitoringu wizyjnego utrwala się
automatycznie  na  zewnętrznym  nośniku  przez  okres  30  dni,  przy  czym  następuje  jego
nadpisywanie kolejnymi nagraniami;

e) Państwa  dane  osobowe  będą  udostępnianie  wyłącznie  podmiotom uprawnionym do  ich
otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

f) Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;

g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo
ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  wniesienia  sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z RODO;

h) Ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  uzna  Pani/Pan,
iże przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany o Państwa dane osobowe;
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