
KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  w Lublinie 
(zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, telefon 81 532 39 35, e-mail: 
sekretariat@spsk1.lublin.pl 

2. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku 

jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących 

Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. 81 534 97 48, e-mail: 

iod@spsk1.lublin.pl 

3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie 

zlokalizowane przy ul. Staszica 16,  ul. Radziwiłłowskiej 13, ul. Chmielnej 1, ul. Głuskiej 1,  

4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:  

- pomieszczenia ogólnodostępne: budynki szpitala (wejście/wyjście ze szpitala/poradni, korytarze, klatki 

schodowe) oraz obszar wokół szpitala (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi) 

- pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów tj. uprawnione sale 

chorych, sale obserwacyjne, izolatki, bloki operacyjne. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 

oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z 

właściwymi przepisami prawa krajowego, tj. art. 22 ust. 3 i art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą; art. 18e ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz na postawie art.22² 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy a także w celach dydaktycznych. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie organy  uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są 

udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, 

prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie 

przez okres 3 miesięcy pod warunkiem, że obowiązujące przepisy prawa nie stanową inaczej. Czas 

przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca 

na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko 

obraz (bez dźwięku). 

8. Szpital dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, 

które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia: 

a) na wniosek osób trzecich; 

b) na wniosek organów prowadzących postępowania; 

c) na wniosek Kierownika jednostki. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

10. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane osobowe 

nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

12. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych. 

13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych. 


