Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem
Klauzula Informacyjna monitoring

Szanowni Pacjenci,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem z siedzibą: 24 – 500 Zakopane, ul.
Gładkie 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007565, wpisany przez Wojewodę Małopolskiego do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000006064, posiadający numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, tel. 18 20 016 26, fax.18 20 146 32, e-mail:
administracja@szpitalodrodzenie.pl, www.szpitalodrodzenie.pl

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@szpitalodrodzenie.pl

3.

Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Szpitala oraz dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora
Danych Osobowych w przypadku konieczności wykorzystania Państwa danych do dochodzenia roszczeń lub w postępowaniu karnym.

4.

Podstawą prawą do przetwarzania Państwa danych jest:
•

Art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy,

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

•

Art. 6 ust. 1 lit. a, oraz art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych).

5.

Państwa zgoda wyrażona w sposób dorozumiany poprzez wejście na teren Szpitala oraz prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych.

6.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:
•

organy ścigania – Policja, Prokuratura,

•

organy państwa właściwe do dochodzenia roszczeń.

7.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 31 dni, bądź przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3.

8.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

9.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym oraz
prawo do cofnięcia zgody - o ile nie jest to sprzeczne z uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych.

10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w oparciu o Państwa dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
11. Udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest warunkiem skorzystania ze świadczeń Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej w Zakopanem.
12. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich

przypadkowym, czy umyślnym, zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

