Na podstawie Rozporządzenia 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 (RODO) informujemy, że teren jest
monitorowany przez system monitoringu wizyjnego za pośrednictwem kamer.
1) Monitoring wizyjny stosowany jest wewnątrz w tym na korytarzach, klatkach schodowych,
w poczekalniach, windach oraz na zewnątrz w tym przy wejściach, wjazdach, parkingach.
2) Administratorem danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego (wizerunek osób) jest
Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów.
3) Dane osobowe (wizerunek osób) będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony obiektów stanowiących
infrastrukturę krytyczną zgodnie przepisami prawa w tym ochronę mienia znajdującego się w tych
obiektach oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie tych obiektów. Dane
osobowe nie będą wykorzystywane do innych celów.
4) Podstawą prawną przetwarzania zapisu z monitoringu jest art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –
Kodeks Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie prawnego obowiązku administratora
polegającego na zapewnieniu ochrony dla obiektów stanowiących infrastrukturę krytyczną zgodnie z art.
5 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia w związku z art. 3 pkt. 2) lit. g
oraz lit. i) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
5) Dane osobowe zbierane w związku z zastosowaniem monitoringu wizyjnego będą udostępniane
wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6) Dostęp do zapisów monitoringu może posiadać agencja ochrony w związku ze współpracą w zakresie
usług ochrony na podstawie powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO.
7) Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie
podlega skasowaniu z wyłączeniem przypadków kiedy zapis z monitoringu stanowi dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. W takim przypadku dane te mogą być
przechowywane dłużej tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia postepowania.
8) Osoba, której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych
w tym zapisów monitoringu pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób
9) Na podstawie przepisów prawa i w przypadkach przez te przepisy uzasadnionych osoba której wizerunek
został utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego ma prawo do żądania usunięcia danych oraz prawo
do ograniczenia przetwarzania danych w zakresie wizerunku.
10) Jeżeli osoba której wizerunek został utrwalony przez system monitoringu wizyjnego uzna, że jej dane
są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

