
 
 

 

 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą 

informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych 

przez system monitoringu w  Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Rykach. 

Wszystkie strefy monitorowane są oznaczone poprzez umieszczenie 

piktogramu kamery, który jest graficznym znakiem informującym  

o stosowaniu monitoringu w danej przestrzeni.  

 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Powiatowy sp. z o. o. w Rykach 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 PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenach obiektów szpitalnych oraz dla poprawy ochrony osób i mienia przebywających w budynkach szpitala. 

Ponadto, Szpital prowadzi monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników 

znajdujących się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia na podstawie: art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 

o działalności leczniczej, art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) oraz na postawie art. 

22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.  

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie 

udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 

prawa oraz upoważnionym pracownikom. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez 

monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do administratora. 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. 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni.  

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 

swoich danych, ograniczenia lub usunięcia przetwarzanych danych w granicach określonych w przepisach prawa 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

W przypadku kiedy uznają Państwo, że Szpital Powiatowy sp. z o. o. w Rykach 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. 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

OBIEKT MONITOROWANY 
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