INFORMUJEMY, ŻE OBIEKT JEST MONITOROWANY
W związku z tym pragniemy poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana wizerunku jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Człuchowie, ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów.
2. Może Pani/Pan skontaktować się z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji i ochronę
danych osobowych Małgorzatą Kowcun - Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
•

adres e-mail: abi@spzoz-czluchow.pl

•

tel. kontaktowy: (0 59) 83 42 281 wew. 303

3. Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie w celu:
•

zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i osób przebywających na terenie
objętym monitoringiem,

•

ograniczenie zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,

•

wyjaśnienie sytuacji konfliktowych,

•

ustalanie sprawców czynów nagannych

4. Rejestracji i zapisaniu podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Dźwięk (fonia) nie
jest rejestrowana.
5. Podstawą przetwarzania jest art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz art. 6 ust. 1 pkt c, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.*
6. Pani/Pana wizerunek może być przekazany instytucjom upoważnionym z mocy prawa, naszym
podwykonawcom i firmom współpracującym z SPZOZ w Człuchowie oraz nie będzie przekazywany
do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Okres przechowywania danych zarejestrowanych za pomocą kamer monitoringu wynosi 14 dni.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (wizerunku). Jeżeli przepisy
prawne nie stanowią inaczej ma Pani/Pan również prawo do:
•

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

•

przenoszenia danych osobowych.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
DYREKTOR
SPZOZ w Człuchowie

* Rozporządzenie 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)

