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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

MONITORING WIZYJNY 

zgodnie z wymaganiami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 zwanego RODO, przekazujemy 

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

Administrator danych osobowych 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, dalej zwane DCO, informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z 

informacjami podanymi poniżej i jest ich Administratorem.  

 

Inspektor Ochrony Danych 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

1) osobiście w siedzibie Administratora,  

2) drogą listowną na adres: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, 

3) poprzez e-mail: iod@dco.com.pl 

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane osobowe są przetwarzane: 

a) w celu zapewnienia obserwacji pacjenta podczas realizacji świadczeń zdrowotnych,  na podstawie obowiązków 

wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą; Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie 

anestezjologii i intensywnej terapii  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie Szpitala oraz ochronę mienia, 

z uwagi na fakt, iż jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO); 

c) w celu wspomagania utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, co jest naszym prawnie 

uzasadnionym interesem niezwiązanym bezpośrednio z realizacją statutowej działalności Szpitala, jaką jest 

udzielanie świadczeń zdrowotnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym do zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 

pracodawcę na szkodę, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy. 

 

Kategorie danych, które przetwarzamy 

Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym 

jednostkę: 

a) wizerunek, 

b) dźwięk (przy przechodzeniu przez śluzę epidemiologiczną), 

c) czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem, 

d) sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz, w tym 

informacje o rejestracji osoby do podmiotu leczniczego DCO, 

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

 

Obszar objęty monitoringiem: 

Monitoring wizyjny obejmuje budynki oraz teren wokół nich, znajdujące się: 

a) w siedzibie Administratora zlokalizowanej we Wrocławiu, przy pl. Hirszfelda 12; 

b) w Oddziale Radioterapii w Legnicy, zlokalizowanej przy ul. Iwaszkiewicza 5, 

c) w Oddziale Radioterapii w Jeleniej Górze, zlokalizowanej przy ul. Ogińskiego 6.  

Niezależnie od informacji w formie tekstowej, w DCO umieszcza się piktogramy kamery i tabliczki informacyjne o 

stosowaniu monitoringu w danej przestrzeni.  
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Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres ok. 7 dni (na niektórych rejestratorach do 30 dni) od dnia utrwalenia, 

a następnie zostaną trwale usunięte (nadpisane), chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z 

monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego 

na podstawie przepisów. 

 

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora 

DCO z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie przed automatycznym usunięciem nagrania z monitoringu. Wniosek 

powinien zostać złożony przed upływem wskazanego terminu przechowywania danych. 

 

Informacja o wymogu podaniu danych 

Wejście na teren monitorowany oznacza zgodę na przetwarzanie ich wizerunku oraz wykonywanych czynności / 

zachowań, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitorującego. 

 

Odbiorcy danych 

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. 

 

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane  

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

DCO informuje, że prawo osoby do wglądu w nagranie systemu monitoringu ogranicza się do uzasadnionych 

przypadków, tak by prawo to, mając na uwadze duże nakłady pracy ze strony administratora systemu w celu jego 

wykonania, nie było nadużywane w sposób nieuzasadniony. 

 

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

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

b) sprostowania swoich danych osobowych (w ograniczonym zakresie),  

c) prawo do sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

d) prawo do usunięcia danych osobowych.  

 

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez DCO mają prawo żądania od administratora dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia przetwarzania, a także sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania i żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile nie następuje konieczność dalszego 

przetwarzania danych przez Administratora wynikająca z przepisów odrębnych. 

 

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie 

przed cofnięciem zgody.  

 

DCO informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w 

Warszawie, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl. 


