Człuchów, dn. 15.03.2019 r.

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie przy ulicy Szczecińskiej 31. Celem
regulaminu jest sprecyzowanie miejsca instalacji kamer systemu, ustalenie reguł rejestracji
i zapisu informacji oraz sposobu ich zabezpieczenia jak również możliwości udostępniania
zgromadzonych danych.
2. Celem monitoringu jest:
a) zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i osób przebywających na terenie
objętym monitoringiem,
b) ograniczenie zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
c) wyjaśnienie sytuacji konfliktowych,
d) ustalanie sprawców czynów nagannych
3. Infrastruktura Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
przy ulicy Szczecińskiej 31, która może być objęta monitoringiem jest następująca:
a) teren wokół Szpitala
b) wejścia do budynku Szpitala przeznaczone dla pacjentów (oprócz głównego wejścia do
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Hospicjum)
c) korytarz w suterenie, na parterze jak również pierwszym piętrze Szpitala oraz korytarz w
poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz poradniach specjalistycznych.
4. Monitoring nie jest stosowany wewnątrz oddziałów oraz w gabinetach lekarskich.
5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
6. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu
monitoringu. Dźwięk (fonia) nie jest rejestrowana.
7. Okres przechowywania danych zarejestrowanych za pomocą kamer monitoringu wynosi
14 dni.
8. System monitoringu wizyjnego składa się z:
a) kamer (stacjonarnych i obrotowych) z obrazem w kolorze i rozdzielczości umożliwiającej
identyfikację osób. Urządzenia rejestrują zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków,
b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
c) monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

9. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami
informacyjnymi.
10. Pracownicy są poinformowani o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego.
11. Rejestrator wraz z monitorem znajduje się w pomieszczeniu, do którego mają dostęp jedynie
osoby upoważnione stosownym dokumentem.
12. Dane zapisane za pomocą kamer rejestrujących mogą być udostępnione uprawnionym
organom/osobom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Udostępnienie odbywa się na
podstawie pisemnego wniosku.
13. Osoby, które mają dostęp do zarejestrowanego obrazu zostały przeszkolone w zakresie
ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania w tajemnicy pozyskanych
informacji.
14. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu do systemu monitoringu posiada Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz osoba
upoważniona przez Dyrektora.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje
Dyrektor SPZOZ w Człuchowie.
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