
SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU – BIAŁEJ 
Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała 

tel. 33 810 20 00, e-mail: sekretariat@hospital.com.pl 
 

 

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych 
osobowych w systemie  monitoringu   wizyjnego  

w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej 
 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, 

zlokalizowany przy Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora 
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować  

z Inspektorem ochrony danych w siedzibie Administratora, drogą listowną na adres: Szpital 
Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała lub pisząc na adres  
e-mail: iod@hospital.com.pl  

1. Informujemy, że monitoring wizyjny w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej jest stosowany  
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom wchodzącym na teren Szpitala, ochrony mienia 
Szpitala oraz w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 
Administratora danych osobowych na szkodę. Monitoringiem rejestrującym obraz objęte są 
obszary wejść do Szpitala, portierni, korytarzy, klatek schodowych, wind, Centralnej Rejestracji, 
Rejestracji ZDO, Izby Przyjęć / Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego, wyjazdów z parkingów pracowniczych oraz tereny przy Szpitalu. Monitorowane 
(wyłącznie on-line) są również wybrane oddziały m.in.: neurochirurgii, hematologii, patologii 
noworodka, laryngologii, neurologii, ortopedii, gastroenterologii, wewnętrzny II, OAiIT, kardiologii, 
urologii, chirurgii ogólnej i naczyniowej. Obszary monitorowane zostały oznaczone piktogramami  

2. Monitoring wizyjny jest realizowany przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na podstawie: art. 6 
ust. 1 lit. e) i  f) RODO1 tj. w szczególności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów Administratora danych osobowych w związku z:  
• art. 222 Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.  
• art. 23a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  

3. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów prawa 
podmiotom i organom publicznym oraz powierzać podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne 
umowy powierzenia przetwarzania danych np. dostawcom usług IT,  firmom serwisującym 
urządzenia systemu monitoringu  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądania ich usunięcia  

5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wynikający z wielkości przestrzeni 
dyskowej przeznaczonej na zapis nagrań, ale nie dłużej niż 27 dni. Po upływie tego okresu nagrania 
są nadpisywane przez kolejne obrazy i nie będzie już możliwości ich odtworzenia 

6. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza EOG ani w oparciu  
o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Pani/Pana zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 
Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych odbywa się  
z naruszeniem przepisów prawa  

                                                             
1 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 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych) 
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