
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH 

MONITORINGIEM WIZYJNYM 

 

Szanowni Państwo,  

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Szpital 

Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu zwany dalej: 

„Administratorem”, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, numer: 34 353 28 11.  

 

2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Klaudia Kucharska adres: ido@wsnlc.pl 

lub 885 286 000 
 

3. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO w celu ochrony obiektu 

i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szpitala. 

 

4. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa, upoważnionym pracownikom, 

podmiotom przetwarzającym  na podstawie umowy powierzenia. 

 

5. Zapisy z monitoringu  przechowywane są max. 3 miesiące, a następnie zostają 

nadpisane. W przypadku postepowania administracyjnego nagrania mogą zostać 

zabezpieczone do czasu wyjaśnienia sprawy. 

 

6. Obszar monitoringu obejmuje: drogę wjazdową na teren szpitala, drogi 

wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie szpitala, wejścia do 

budynków, a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków szpitala. 

Na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 Nr 111 poz. 

535) z dnia 19 sierpnia 1994 wyznaczone sale chorych. 

 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem) 

 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

 

9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu.  

 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej  
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