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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
w zakresie monitoringu wizyjnego  

w Szpitalu Klinicznym 
 im. Karola Jonschera UM w Poznaniu 

 
Dokument zawiera informację na temat przetwarzania Twoich danych w zakresie 

monitoringu wizyjnego. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym  
z unijnych przepisów rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 (zwanych 
dalej RODO) 

 
Z tego dokumentu dowiesz się między innymi dla jakich celów i jak długo Szpital będzie 

przetwarzał dane osobowe w postaci rejestracji obrazu na terenie Szpitala Klinicznego im. Karola 
Jonschera UM w Poznaniu 

 
Administratorem Danych Osobowych jest Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM w Poznaniu  
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, tel. 61 8491200, mail: szpital@skp.ump.edu.pl 
Szpital dołoży wszelkich starań, aby w jak najlepszym stopniu zrealizować wymogi RODO i chronić 
Twoje dane. 
 
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szpitalu sprawuje Inspektor 
Ochrony Danych – kontakt tel. 61 8491203 mail: iodo@skp.ump.edu.pl 
 
W jakim celu i jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe w postaci rejestracji obrazu. 
Administrator gwarantuje, iż Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: 
- zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, 
- zapewnienia porządku publicznego, 
- ochrony mienia Szpitala 
W wyznaczonym poniżej zakresie: 
- bieżącego monitoringu  
- rejestracji obrazu  
 
Twoje dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane na urządzeniach rejestrujących   
i przechowywane w zależności od lokalizacji kamery od 14 do 60 dni. Zarejestrowane dane są 
zabezpieczone w pomieszczeniach technicznych Szpitala. Dostęp do danych z monitoringu wizyjnego 
mają tylko osoby upoważnione.  
Przetwarzane dane dotyczą wizerunku i nie będą przetwarzane ani udostępniane osobom trzecim,  
z wyjątkiem organów publicznych ( Policja, Prokuratura, Sąd) na ich wniosek. W przypadku,  
w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu na podstawie prawa lub pracodawca 
powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania 
nagrania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.   
Realizacja Praw: 
- przysługuje Tobie prawo do dostępu danych osobowych, 
- masz prawo żądania usunięcia Twoich danych w przypadku przewidzianym prawem 
- masz prawo do wniesienia ograniczenia przetwarzania danych 
- masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 
Przebywając na terenie Szpitala wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w 
zakresie rejestracji obrazu. 
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