
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

MONITORING WIZYJNY  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(dalej „RODO”), chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek i poinformować  

o tym, jak przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe pochodzące z nagrań monitoringu wizyjnego.  

1. Administrator danych  

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa 

danych osobowych pochodzących z  monitoringu wizyjnego jest: 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (dalej „Szpital” lub „USD w Krakowie”), 

adres: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków 

tel. 12 333 93 83, e-mail: sekretariat@usdk.pl ,  www.szpitalzdrowia.pl 

 

2. Inspektor ochrony danych 

Szpital wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.  

Z Inspektorem można  kontaktować się w następujący sposób: 

 listownie na adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,  

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” 

 poprzez e-mail: iod@usdk.pl 

 telefonicznie: 12 333 9409 

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych przez USD  
w Krakowie 

 Monitoring wizyjny prowadzony jest w celach: 

 zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitala,  

 wspomagania nadzoru medycznego nad pacjentami na oddziałach szpitalnych, 

 zwiększenia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa informacji prawnie 
chronionych. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego 
stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z właściwymi 
przepisami prawa krajowego, tj. art. 22 ust. 3 i art. 23a ustawy z dnia  
15  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, art. 222 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

 

 

http://www.szpitalzdrowia.pl/
mailto:iod@usdk.pl


4. Zakres monitoringu wizyjnego 

Monitoring wizyjny obejmuje budynki Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego  
w Krakowie przy ul. Wielickiej 265 oraz teren wokół nich. 

Monitoring wizyjny z zapisem obrazu obejmuje miejsca ogólnodostępne: 
wejścia/wyjścia z budynków, wejście/wyjście SOR, ciągi komunikacyjne (korytarze, 
łączniki pomiędzy budynkami) w budynkach A, B, C, F, J, K, L, M, PK, 
rejestrację/poczekalnię SOR, a także teren wokół budynków, tj. parking przed 
budynkiem J, podjazd dla karetek oraz lądowisko dla helikopterów. 

Monitoring wizyjny bez zapisu obrazu obejmuje: pokoje łóżkowe i sale operacyjne. 
Obrazy z kamer w pokojach łóżkowych i na salach operacyjnych nie są nagrywane, lecz 
jedynie przekazywane w trybie na żywo do stanowisk pielęgniarskich/lekarskich w celu 
wspomagania obserwacji pacjentów przez personel medyczny Szpitala.  

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, socjalnych, stołówek, 
szatni, przebieralni, pomieszczeń udostępnianych zakładowym organizacjom związków 
zawodowych, miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych za wyjątkiem dozwolonych 
przepisami prawa. 

Dane z systemu monitoringu obejmują:  

 czas i miejsce zdarzeń objętych monitoringiem,  

 wizerunki osób oraz sposoby zachowania się osób, których wizerunek 
utrwalono na urządzeniu rejestrującym, 

 numery rejestracyjne samochodów, oznaczenia boczne samochodów w 
przypadku monitorowania parkingu. 

Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze danych podlega wyłącznie obraz.  
 

5. Informacja o kategoriach odbiorców danych osobowych 

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem 

podmiotów/organów uprawnionych na podstawie przepisów prawa (np. Prokuratura, Sąd, 

Policja).  

Administrator nie przekazuje danych z monitoringu wizyjnego poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. 

 

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych przez Szpital 

Zapisy z monitoringu miejsc ogólnodostępnych są przechowywane maksymalnie przez 
okres 14 dni, z wyjątkiem zapisów z monitoringu lądowiska dla helikopterów, które są 
przechowywane przez okres 42 dni. Po tym okresie zarejestrowane dane zostają 
automatycznie nadpisywane, tj. całkowicie i bezpowrotnie zniszczone. 
 
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie prawa lub Szpital powziął wiadomość, iż mogą one 
stanowić dowód w postępowaniu, terminy wskazane powyżej mogą ulec przedłużeniu 
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 



Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych na potrzeby przyszłego postępowania  

może zwrócić się do Dyrektora Szpitala z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie przed 

automatycznym usunięciem nagrania z monitoringu. Wniosek powinien zostać złożony 

przed upływem wskazanego terminu przechowywania danych. 

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane 

Osoba objęta monitoringiem ma prawo do informacji  o stosowaniu monitoringu wizyjnego. 

Niezależnie od informacji w formie tekstowej, w Szpitalu umieszcza się piktogramy kamery, 

które są graficznym znakiem informującym o stosowaniu monitoringu w danej przestrzeni. 

 

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do swoich danych (z poszanowaniem praw i wolności innych osób), 

 sprostowania swoich danych osobowych (w ograniczonym zakresie),  

 prawo do sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 prawo do usunięcia danych osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem  

lub Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazano powyżej. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Dane zgromadzone z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji  (bez udziału człowieka) i nie będą podlegały 

profilowaniu.  

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego opisano w „Regulaminie 
monitoringu wizyjnego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”. 

Regulamin został opublikowany na stronie internetowej Szpitala: www.szpitalzdrowia.pl 
w zakładce Dla pacjentów  Prawa pacjenta, biuletynie informacji publicznej: 
bip.usdk.pl oraz na tablicy informacyjnej w Szpitalu. 
 

 

http://www.szpitalzdrowia.pl/

