
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW 

W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE 

DIAGNOSIS NOWY-SĄCZ 

 

Administrator danych (oznaczenie i dane kontaktowe) 

Administratorem danych osobowych jest Diagnostyka Obrazowa Diagnosis Sp. z o.o. z 

siedzibą 36-047 Niechobrz 976 (dalej: Administrator).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem tych danych mogą się Państwo kontaktować z 

przedstawicielem administratora osobiście, telefonicznie pod numerem 664 483 602 , lub 

mailowo pod adresem; rodo@nzoz-diagnosis.com.pl a także  listownie na adres siedziby 

Administratora podany powyżej. 

Cel i podstawa prawna monitoringu wizyjnego 

Monitoring wizyjny jest stosowany wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i 

pracowników (obszar monitorowania – wejścia do  jednostki, przejścia na teren szpitala, oraz 

przejścia pacjenta do badania), w oparciu o prawnie uzasadniony interes placówki jako 

administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator dokonał oceny niezbędności 

stosowania monitoringu przed jego wprowadzeniem i wprowadził postanowienia dotyczące 

jego stosowania do regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego – stosownie do 

postanowień ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

2190 ze zm.) (zob. art. 23a tejże ustawy). 

Okres przechowywania danych z monitoringu 

Wszystkie dane rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego są przechowywane przez 

okres około 90 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu 

nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu. 

 

 



Dostęp do danych z monitoringu 

Dostęp do danych utrwalonych w wyniku monitoringu mają upoważnieni pracownicy 

podmiotu i mogą być udostępnione tylko organom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa (np. Sądy, Policja). 

Prawa osób nagrywanych 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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) (Dz.Urz. UE L Nr 119 z 27.4.2016 r., s. 1) przysługuje 

Państwu prawo do: 

1) dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

przeniesienia danych, 

2) sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych, 

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Realizacja powyższych praw o, których mowa w pkt.1 wiąże się z koniecznością 

przedstawienia dodatkowych informacji o sytuacjach, w których mogli się Państwo znaleźć w 

obszarze działania systemu monitoringu, obejmując; okresy czasu, szczegóły ubioru lub inne 

informacje niezbędne do zidentyfikowania właściwego fragmentu nagrania. Ponieważ jest ono 

dobrowolne 

W przypadku prawa sprzeciwu wobec przetwarzania właściwym powinno być 

zaniechanie przebywania na terenie NZOZ Diagnosis Nowy Sącz. 


