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Załącznik nr 2  do Zarządzenia Nr 245 Dyrektora  

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie z dnia 2 grudnia 2019 r.                                                                                            
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych   

w zakresie monitoringu wizyjnego 

 

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej 

RODO, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przekazuje Państwu 

treść klauzuli informacyjnej, która jest dostępna na terenie budynku głównego oraz w lokalizacji 

przy ul. Wyszyńskiego oraz na stronie internetowej  szpital-konin.pl.  dotyczącej stosowania 

monitoringu wizyjnego. 

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

im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (dalej jako WSZ Konin), adres e-mail: 

szpital@szpital.pl, numer telefonu: (+48) 63 240 40 00, REGON: 000311591, NIP: 665-104-26-

75. 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie jest p. Karol Michałkiewicz. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony 

Danych WSZ w Koninie służy następujący adres e-mail: iodo@szpital-konin.pl numer 

telefonu: 572327126 lub adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Wojewódzki 

Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin. 

3) Pani/Pana dane osobowe, w postaci wizerunku rejestrowanego przez system monitoringu 

wizyjnego, będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na 

terenie Szpitala i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić Administratora na szkodę. 

4) Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na obowiązku zapewnienia 

bezpieczeństwa pacjentów, jak również bezpieczeństwa pracowników Szpitala oraz ochrony 

mienia Szpitala i art. 222 §1 Kodeksu Pracy. Nagrania z monitoringu wizyjnego  

są przechowywane przez okres od 14 do 30 dni. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące  
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z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 4) oraz  podmioty 

uprawnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa  

(w szczególności sądy, prokuratura i organy państwowe). 

6)  Każda osoba, której dane dotyczą, ma: 

a. prawo dostępu do danych;  

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych 

d. prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów RODO. 

7) Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z ww. praw składając odpowiedni wniosek - na 

adres korespondencyjny podany w pkt 1), mailowo do Inspektora Ochrony Danych  

na adres: iodo@szpital-konin.pl lub osobiście w siedzibie wskazanej w pkt 1). 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich 

innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO. 

9) Dane nie będą podlegały przetwarzaniu na zasadach zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji w tym poprzez profilowanie. 

10) Dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski 

Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia 

konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału  

V RODO. 

 
 
 
 
 
            Inspektor Ochrony Danych Osobowych                                                                                             Administrator Danych Osobowych              

 


