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INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM

Zgodnie z art. 13 ogólnego
rozporządzenia
o
ochronie
danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informujemy,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczny Szpital –
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Lubańska 11-12; 59-900 Zgorzelec, tel.
+48 75 77 22 900, sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl
2) Inspektor Ochrony Danych, tel. +48 571 334 972, email: iod@spzoz.zgorzelec.pl
3) Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
monitorowanym, na podstawie - art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
- art. 6 ust. 1 lit. c, d, e 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).
4) Zasięgiem monitoringu objęte są wjazdy i parkingi na terenie WS-SP ZOZ w Zgorzelcu,
wejścia do budynków, korytarze i hole wewnątrz budynków. Miejsca gdzie znajdują się kamery
są oznakowane tabliczkami.
5) Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 7 dni od dnia nagrania.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do informacji o istnieniu
monitoringu, dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, ograniczenia przetwarzania,
usunięcia danych.
8) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dokument ten jest własnością WS-SP ZOZ w Zgorzelcu, chroniony prawem autorskim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Załącznik nr 4 do Polityki Ochrony Danych Osobowych. Wersja 2 z dn. 07.03.2019 r.

