INFORMACJA NT. MONITORINGU WIZYJNEGO
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM ORTOVITA W RZESZOWIE
Szanowni Państwo,
ORTOVITA Sp. z o.o. prowadzi na terenie Szpitala Specjalistycznego ORTOVITA
w Rzeszowie przy ul. Jana Pawła II MONITORING WIZYJNY w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pacjentów, personelu oraz wszystkich osób przebywających na terenie
szpitala.
Dyrekcja zarządzająca Szpitalem ma świadomość, że wszystkie działania mogące wpływać
na prawo do prywatności w życiu osobistym powinny być prowadzone z poszanowaniem
obowiązujących przepisów prawa.
Monitoring jest prowadzony na podstawie:
- rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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),
- ustawy z dnia 6.11.2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr
52 poz. 417 z póź. zm.),
- ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U 2014 poz. 1099 z póź. zm).
ORTOVITA Sp. z o.o. wdrażając system monitoringu opierała się na zachowaniu równowagi
pomiędzy prawem do prywatności osób, a ogólnym interesem podmiotu leczniczego. Na tej
podstawie opracowano procedurę obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego, która
uwzględnia:
- zasady, warunki i okoliczności w jakich monitoring jest stosowany,
- miejsca i sposób funkcjonowania monitoringu, w tym techniczne i organizacyjne warunki w
czasie stosowania monitoringu,
- prawa i obowiązki podmiotu stosującego monitoring,
- prawa osób, których wizerunki zostały zarejestrowane przez monitoring.
Dane osobowe (wizerunek) z systemu monitoringu nie są udostępniane innym odbiorcom
za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do uzyskania informacji na mocy prawa w tym:
Policja, Straż Miejska. Prokuratura, Sąd - na podstawie wniosku z danej jednostki.
Udostępnianie może mieć miejsce tylko za zgodą Administratora danych.
Dane osobowe (wizerunek) zapisywane w systemie monitoringu przechowywane są nie
dłużej niż 11 dni.
ORTOVITA Sp. z o.o. informuje osoby, które potencjalnie mogą znaleźć się w obszarze
objętym monitoringiem, że strefa objęta systemem monitoringiem jest oznaczona i wejście
w nią jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez tę osobę na przetwarzanie jej danych
w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery
monitoringu na terenie Szpitala Specjalistycznego ORTOVITA.
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo
do uzyskania informacji w zakresie dotyczącym operacji przetwarzania danych
jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, sposobów ich zabezpieczania,
a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu
prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem. Z powyższych uprawnień
można skorzystać w siedzibie Szpitala ORTOVITA.

Informujemy, że w myśl art. 13 ust. 2 pkt f i art. 22 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych) osoby fizyczne znajdujące się w strefie objętej systemem
monitoringu nie podlegają decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.

Administrator danych osobowych:
ORTOVITA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
35-113 Rzeszów, ul. Orzechowa 7/2
tel. 17 230-62-00, e-mail: info@ortovita.net
Inspektor ochrony danych:
Pan Konrad Janicki, tel. 607-585-252
Adres miejsca monitorowanego:
Szpital Specjalistyczny ORTOVITA
35-317 Rzeszów, ul. Jana Pawła II 181
tel. 17 230-62-00, e-mail: info@ortovita.net

