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SZANOWNI PAŃSTWO: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33,60-572 

Poznań, adres e-mail: szpital@skp.ump.edu.pl.    

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych mogą  

się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@skp.ump.edu.pl.  

3. Państwa dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie  

art. 6 ust.1 lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 23a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony 

mienia na terenie Szpitala oraz na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 

pracodawcę na szkodę. 

4. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogi 

wjazdowe do obiektów Administratora, część terenu zewnętrznego wokół Szpitala, parking 

rowerowy oraz parking VIP, wejścia/wyjścia, a także część obszaru znajdującego się wewnątrz 

budynków szpitala. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy publiczne, administracyjne  

i służby porządkowe, osoby uprawnione oraz podmioty świadczące usługi na rzecz 

administratora w związku z prowadzeniem monitoringu, w tym podmioty świadczące usługi w 

zakresie obsługi recepcji, ochrony osób i mienia, dostawcy systemów CCTV i usług 

serwisowych systemów CCTV. 

6. Szpital dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system 

monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi, niszczeniu 

i kradzieży mienia, na wniosek osób trzecich; organów prowadzących postępowania oraz na 

wniosek Kierownika podmiotu, przy czym zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są 

udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego 

zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. 

Nagrania zostają zabezpieczone i przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy albo 

prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie w/w okresu nagrania obrazu 

zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej 

7. Czas przetwarzania danych z monitoringu W zależności od usytuowania kamer zapis 

 z monitoringu przechowywany jest na serwerach Szpitala od 10-60 dni. Po tym terminie jest on 

automatycznie nadpisywany, a dane wcześniejsze zostają trwale usunięte. Z wyjątkiem 

sytuacji, gdy materiał  z monitoringu zostanie zabezpieczony, w celu ochrony roszczeń, 

wówczas czas przechowywania wynosi 3 miesiące od zabezpieczenia, lub do momentu 

ustania roszczeń. 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo 

wniesienia sprzeciwu, usunięcia po spełnieniu przesłanek art. 17 RODO, ograniczenia 

przetwarzania po spełnieniu przesłanek art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych do 

innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ 

organizacji międzynarodowej oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Przebywanie na terenie Szpitala jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie wizerunku. 

11. Mają państwo prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy 

uznają Państwo, że Szpital przetwarza dane w sposób naruszający przepisy RODO. Urząd 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl,  

tel. 22 531 03 00.  
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