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INFORMACJA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCA 

MONITOROWANIA SALI CHORYCH W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ 

KORONOWIRUSA 

 

Szanowni Pacjenci, 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych, w procesie leczenia i diagnostyki 

przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

w Szpitalu Powiatowym w Rykach sp. z o.o. 

 

Ze względu na zamontowanie kamer w salach, które przekazują obraz dla 

personelu (bez nagrywania) w celu zapewnia ochrony zarówno dla pacjentów jak  

i personelu medycznego z uwagi na ryzyko zarażenia oraz biorąc pod uwagę 

rozporządzenie ministra zdrowia z 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 – RODO) informuję, że: 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Rykach  

sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu, adres: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki 

tel. 533327028, e-mail: sekretariat@rykiszpital.pl 

 

 

KONTAKT W KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH 

OSOBOWYCH 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, 

jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@rykiszpital.pl lub listowanie  

na adres: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki. 

 

 

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe (wizerunek) pozyskane w ramach bieżącego monitorowania sal  

przetwarzane będą: 
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1) w celu ochrony zdrowia jak i życia Pacjentów, personelu medycznego jak  

i innych osób na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO, 

2) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie 

Szpitala oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących Szpitalowi 

czy jego pacjentom lub narażających ich na straty, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit f. RODO. 

Podanie danych w celu określonym w pkt. 1. jest obowiązkowe i wynika  

z przepisów prawa. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości 

udzielenia świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do 

nieudzielenia świadczenia zdrowotnego. 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Dane z monitoringu z sal nie będą udostępniane innym podmiotom z uwagi na brak 

rejestracji.   

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Dane pozyskiwane w ramach monitorowania sal nie będą przechowywane. 

 

 

PRZYSŁUGUJĄCE PACJENTOWI PRAWA 

Mają Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) usunięcia danych osobowych,  

d) ograniczenia przetwarzania danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) przenoszenia danych, 

o ile istnieje taka możliwość lub istnieje podstawa prawna. 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

W przypadku kiedy uznają Państwo, że Szpital Powiatowy w Rykach  

sp. z o.o. przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 

Udostępnione przez Państwo dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 


