
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR. EMILA WARMIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY, 85-826 BYDGOSZCZ, UL SZPITALNA 19 

Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych z monitoringu wizyjnego  

na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy 
 

Szanowni Państwo, 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że: 

 

1. Podstawę prawna wprowadzenia monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. d,e,f RODO. 

2.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczny Szpital Miejskim im. dr. Emila 

Warmińskiego w SPZOZ w Bydgoszczy, adres: ul. Szpitalna 19 85-826 Bydgoszcz, reprezentowany przez 

Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy. 

3. Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. Emila 

Warmińskiego w Bydgoszczy, to: adres korespondencyjny ul. Szpitalna 19  85-826 Bydgoszcz, adres e-mail: 

iod@szpital.bydgoszcz.pl, tel. 52/370-91-33.  

4. Monitoringiem wizyjnym objęte są: teren zewnętrzny budynków Szpitala, ciągi komunikacyjne oraz wybrane 

pomieszczenia wewnątrz szpitala, a w szczególności: 

 strefy ruchu i parkowania pojazdów, 

 ciągi komunikacyjne ogólnodostępne,  

 ciągi komunikacyjne w oddziałach szpitalnych i innych komórkach organizacyjnych z wyodrębnioną 

przestrzenia lokalową,  

 sale pacjentów  – wyłącznie w uzasadnionych medycznie przypadkach.  

5. Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorach danych i 

trwale usuwane po upływie wyznaczonym przez techniczne możliwości typu nośnika systemu monitoringu w 

danym obszarze, 

6. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 

monitorowanym, ochrony mienia. 

7. Obszary monitorowane są oznaczone w widocznych miejscach.  

8.  Szpital zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu  

i zdrowiu osób, niszczenia i kradzieży mienia dla celów dowodowych: 

 na wniosek osób trzecich, 

 na wniosek organów prowadzących postępowanie, 

9. Szpital zabezpiecza zarejestrowane przez monitoring wizyjny dane, które wynikają z odrębnych przepisów 

prawnych w zakresie udzielania świadczeń medycznych. 

10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie organom umocowanym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa.  

11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w tym profilowaniu 

przez Szpital.  

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa ma Pani/Pan prawo złożenia skargi  

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  


