KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROWADZENIA NA TERENIE CENTRUM MEDYCZNEGO „ŻELAZNA”
MONITORINGU WIZYJNEGO
Zmiana I obowiązuje od 17-04-2019

Na podstawie rozporządzenia 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), zwanego dalej „RODO”
informujemy, że:
1.

Administratorem państwa danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Centrum Medyczne
„Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie (dalej: „CMŻ”), KRS: 0000445779. Dane kontaktowe Administratora:
a. adres: ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa,
b. adres e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,
c. numer telefonu: 22 25 59 801.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CMŻ można skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@szpitalzelazna.pl.
3. CMŻ zbiera dane osobowe w zakresie wizerunku utrwalonego na nagraniu z monitoringu wizyjnego prowadzonego
w ogólnodostępnych częściach budynków Szpitala i Przychodni CMŻ, z wyjątkiem miejsc, w których rejestracja obrazu
mogłaby naruszyć prywatność lub godność człowieka, w szczególności sal pacjentów oraz pomieszczeń służących
celom sanitarnym.
4. Monitoring prowadzony jest całodobowo i jest ustawiony z funkcją detekcji ruchu. Kamery rejestrują obraz, nie
rejestrują dźwięku. Na terenie Spółki znajduje się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.
5. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, osobom odwiedzającym
oraz personelowi, ochrona porządku i przeciwdziałanie przypadkom jego naruszenia oraz naruszenia spokoju
i bezpieczeństwa, ochrona mienia znajdującego się w Szpitalu i Przychodni, zapewnienie możliwości rozpatrywania
skarg i reklamacji, zapewnienia możliwości identyfikacji i ustalenia przyczyn wypadków oraz ustalenia sprawców
czynów niedozwolonych.
6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w postaci wizerunku utrwalonego na monitoringu jest art. 6 ust.
1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez CMŻ oraz art. 222 Kodeksu Pracy.
7. Przysługuje Państwu prawo do informacji o monitoringu wizyjnym, dostępu do danych, które zostały utrwalone na
monitoringu wizyjnym, żądania usunięcia ich lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Dane osobowe w zakresie wizerunku utrwalonego na nagraniu z monitoringu wizyjnego CMŻ przechowuje przez max.
31 dni, po czym nagrania trwale usuwa poprzez trwałe nadpisanie. Jednak jeśli nagrania stanowią dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub CMŻ przypuszcza, że może stanowić taki dowód, nagrania
mogą być przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
9. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie prawa.
10. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji i wykorzystywane
w celu profilowania.
11. Administrator nie przekazuje danych osobowych na terytorium Państw trzecich tj. poza obszar Europejskiego obszaru
Gospodarczego.

