
Regulamin Monitoringu Wizyjnego Przychodni Nowiny SPZOZ 

 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie 

Przychodni Nowiny SPZOZ w Nowinach, reguły rejestracji i zapisu informacji, a także 

sposobu ich zabezpieczenia.  

2. Regulamin ustanawia zasady udostępniania danych zarejestrowanych przez system 

monitoringu wizyjnego. 

Cel i podstawa stosowania systemu monitoringu wizyjnego. 

1. Monitoring wizyjny wprowadzony jest w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników  

oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie Przychodni Nowiny SPZOZ. 

Zasady stosowania monitoringu wizyjnego. 

       1.   Wszystkie strefy monitorowane są wyraźnie oznaczone poprzez umieszczenie piktogramu  

               kamery, który jest graficznym znakiem informującym o stosowaniu monitoringu w danej 

               przestrzeni.  

       2. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe zostały utrwalone  

              przez monitoring jest realizowany poprzez umieszczenie klauzuli informacyjnej wewnątrz 

              budynku przy rejestracji oraz na stronie internetowej http://www.przychodnianowiny.pl/.  

       3.  W Przychodni obowiązuje zakaz stosowania monitoringu wizyjnego w obszarach objętych 

              szczególną ochroną prywatności. Za obszary objęte szczególną ochroną prywatności uznaje 

się 

              miejsca, w których stosowanie monitoringu mogłyby naruszać godność człowieka oraz inne 

              dobra osobiste. 

Na system monitoringu wizyjnego składają się: 

 kamery rozmieszczone wewnątrz i na zewnątrz obiektu, rejestrujące obraz w rozdzielczości 

    umożliwiającej identyfikację osób,  

 urządzenia i oprogramowania rejestrujące i zapisujące oraz pozwalające na jego odczyt,  

 monitor do podglądu obrazu z kamer i zarejestrowanych nagrań. 

Systemem monitoringu wizyjnego zostały objęte: 

-   budynek Przychodni Nowiny SPZOZ, ul. Białe Zagłębie 32, 26-052 Nowiny; w tym: korytarze, 

      rejestracja. 

- teren wokół budynku tj. wejście główne, drogi dojścia, wyjście ewakuacyjne, teren 

     zlokalizowany wokół niego. 

Do zabezpieczenia rejestratorów oraz nośników stosuje się zapisy zawarte w Polityce Bezpieczeństwa 

Danych Osobowych dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa (środków technicznych  

i organizacyjnych). 

 

http://www.przychodnianowiny.pl/


 

Funkcjonowanie i obsługa monitoringu: 

1. System monitoringu pozostaje aktywny przez całą dobę. 

2. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w zabezpieczonym pomieszczeniu. 

3. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku. 

4. Zapis z monitoringu przechowuje się przez okres 7 dni. Po upływie tego terminu dane  

są  automatycznie nadpisywane. 

5. W uzasadnionych przypadkach, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały   

zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania 

danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postepowania, którego 

przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny. 

6. Nagrania mogą być przekazane, na pisemny wniosek uprawnionym służbom lub organom  

w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy. 

7. Zapis monitoringu może być udostępniony osobom bezpośrednio zainteresowanym 

wyjaśnieniem zdarzenia z zachowaniem anonimizacji innych zarejestrowanych osób, których 

ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia praw i wolności osób. 

8. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów odpowiada Administrator danych osobowych. 

Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych: 

1. Osoby uprawnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu posiadają imienne upoważnienia 

nadane przez Administratora danych osobowych (Dyrektora). 

2. Osoby upoważnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu to: 

- Dyrektor Przychodni SPZOZ, 

- Inspektor Ochrony Danych, 

- Administrator Systemów Informatycznych, 

- Pracownicy agencji ochrony jednocześnie serwisującej system monitoringu, na mocy umowy 

  powierzenia. 

Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

Regulamin monitoringu wprowadzony jest w oparciu o regulację zawartą w Regulaminie pracy. 

Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o monitoringu 

na terenie Przychodni. 

Treść Regulaminu dostępna jest w dziale księgowości i statystyki medycznej. Regulamin 

zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przychodni Nowiny SPZOZ. 

  



 

 

 

 

 
 Administratorem systemu monitoringu jest Przychodnia Nowiny SPZOZ, ul. Białe Zagłębie 32, 26-052 Nowiny.  

 Monitoring stosowany jest celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (Art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). 

 Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 7 dni. 

 Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.  

 Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 Pełną informację dotyczącą monitoringu można uzyskać na stronie internetowej Przychodni Nowiny SPZOZ. 

 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: email : administracja@przychodnianowiny.pl 
 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25.V.2018 r. 
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