
 

 

 

 

INFORMACJA O MONITORINGU 
w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A. 

 

1. Na terenie szpitala i wokół obiektów prowadzony jest monitoring wizyjny z zapisem 
obrazów. Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, 
ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby 
narazić pracodawcę na szkodę. 

2. Administratorem Danych z systemu monitoringu jest Szpital w Puszczykowie im. 
prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A. 

3. Monitoring obejmuje korytarze szpitalne oraz tereny na zewnątrz wokół obiektów, 
głównie parkingi i bramy wjazdowe na teren. Natomiast nie obejmuje ulic wokół 
szpitala oraz sąsiednich posesji graniczących ze szpitalem. 

4. Zapisane obrazy z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni, a po jego 
upływie automatycznie kasowane przez system. Jeżeli w obiektach szpitala lub na 
zewnątrz doszło do zdarzenia, które można nazwać niepożądanym lub nawet 
przestępstwem, o którym administrator systemu poweźmie wiadomość w okresie tych 
30 dni to sporządzana jest kopia zapisanych obrazów dla potrzeb osób prowadzących 
postępowanie wyjaśniające lub organów prowadzących dochodzenie. 

5. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom 
w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych (np. Policji, Sądom, 
Prokuraturom oraz innym podmiotom prowadzącym czynności dochodzeniowo- 
śledcze) na ich pisemny wniosek, którego treść powinna w minimalnym zakresie 
wskazywać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia, a także 
uzasadnienie wniosku. Nagrania nie są udostępniane osobom fizycznym, ponieważ 
mogłoby to prowadzić do naruszenia praw i wolności osób trzecich. 

Podstawa prawna: 

1. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szpitalu w Puszczykowie  
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, 

poz. 654 ze zm.)  
3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141  ze zm.) 
4. Rozporządzenie 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). 


