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MONITORING WIZYJNY 

w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 

 

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA  

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   

 

 
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  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) z mocą obowiązywania 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 25.05.2018r.,  

- ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 z 

póź. zm.),   

- ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U 2014 poz. 1099 z póź. zm). 

  
         Monitoring wizyjny został wprowadzony w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej   w 

Tarnobrzegu ze względu na szeroko rozumiane bezpieczeństwo.  

Osoby zarządzające Szpitalem mają świadomość, że wszystkie działania mogące wpływać na prawo do 

prywatności w życiu osobistym powinny być prowadzone z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. 

Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. „ każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, 

rodzinnego, czci i dobrego imienia (…) ” , dlatego też obowiązkiem statutowym Szpitala  jest realizowanie  

konstytucyjnego oraz ustawowego prawa do ochrony prywatności,  ochrony danych osobowych oraz 

bezpieczeństwa informacji w działalności Szpitala. Poczucie podmiotowości i godności pacjentów jest dla osób 

zarządzających  podmiotem leczniczym niebywale istotne, dlatego dbają by pacjenci czuli się komfortowo. 

 

        Wojewódzki  Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu wdrażając system monitoringu 

starał się zachować równowagę dotyczącą proporcji między prawem do prywatności człowieka, a ogólnym 

interesem podmiotu leczniczego. Zasada ta stała się podstawą do opracowania procedury systemu monitoringu 

wizyjnego w ramach której: 

- określono zasady, warunki i okoliczności w jakich monitoring jest stosowany,                                                                        

- wskazano przestrzenie i sposoby jej oznaczenia, w odniesieniu do których monitoring jest stosowany, oraz 

przestrzeni lub jej fragmentów, wobec których monitoringu nie stosuje się,                                                                                    

- wskazano techniczne i organizacyjne warunki jakie spełnia Szpital w czasie stosowania monitoringu,                                                                                                                                                        

- określono prawa i obowiązki podmiotu stosującego monitoring,                                                                                                   

- określono prawa osób, których wizerunki zostały zarejestrowane w systemie monitoringu.    

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców. 

 

Dane osobowe (wizerunek) z systemu monitoringu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 

Tarnowskiej w Tarnobrzegu udostępniany jest jedynie za zgodą Administratora danych. Umożliwia się 

przekazywanie i wgląd do danych ze zbioru danych upoważnionym do tego służbom (Policja, Straż  Miejska. 

Prokuratura, Sąd) na podstawie wniosku z danej jednostki. 

  

Okres , przez który dane osobowe będą przechowywane. 

 

Dane osobowe (wizerunek) zapisywane w systemie monitoringu przechowywane są  nie dłużej niż 7 dni. 

http://www.szpitaltbg.pl/


 

 

 

Prawa osób fizycznych do ochrony danych osobowych 

 

        Wojewódzki  Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje osoby, które potencjalnie 

mogą znaleźć się w obszarze objętym monitoringiem, że wejście w wyraźnie oznaczoną strefę  objętą systemem 

monitoringu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez tę osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie 

wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery monitoringu w Wojewódzkim 

Szpitalu im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.  

 

        Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji 

w zakresie dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie:  

     - reguł rejestracji i zapisu informacji,  

     - sposobów ich zabezpieczania, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych,  

     - praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring,  

     - praw osób objętych monitoringiem. 

 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.  

 

        Informujemy, że w myśl art. 13 ust. 2  pkt f  i art. 22 ust 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                 

i Rady (UE) 2016 /679  z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych) osoby fizyczne znajdujące się w strefie  objętej  systemem 

monitoringu  nie podlegają decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu ze 

względu na odmienne podstawy przetwarzania danych osobowych.    

 

 

 

                                                                               Adres siedziby: 

                                                            ul. Szpitalna 1, 39 - 400 Tarnobrzeg   

                                                           tel. 15 812 30 01, 15 812 32 10,  
                                                                    e - mail: sekretariat@szpitaltbg.pl 
 

               

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: 

 

Inspektor Ochrony Danych – Pani Wioletta Rudnicka ,  tel. 15 812 32 10, e –mail: w.rudnicka@szpitaltbg.pl.   


