TEREN MONITOROWANY
1.

Teren obiektu szpitalnego przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu należy do „Nowego Szpitala Wojewódzkiego”
Sp. z o.o. Teren ten oraz znajdujące się na nim obiekty są całodobowo monitorowane. Wejście lub wjazd
i poruszanie się w obrębie tego terenu nie jest możliwe bez utrwalenia wizerunku wchodzących lub
wjeżdżających osób czy pojazdów. Bez wejścia w obszar objęty monitoringiem nie ma możliwości
wejścia ani wjazdu na ten teren Nowego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas zapisu monitoringu jest Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Igielnej 13 (50-117), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000353252, wysokość kapitału zakładowego: 241 689 000,00 zł, Regon: 021173201, NIP: 8971759068, telefon: 071 7359301,
e-mail: biuro@nszw.pl (dalej jako: „NSzW”).
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie pod numerem 07 3064007 lub
mailowo, pisząc pod adres: iod@nszw.pl.
4. Celem zbierania przez NSzW danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest bieżące zapewnienie bezpieczeństwa w zarządzanym
przez NSzW obiekcie szpitalnym przy ul. Fieldorfa 2, przebywających w nim osób oraz ochrona mienia znajdującego się lub wnoszonego
na teren należący do NSzW. Obraz z monitoringu jest zapisywany i przechowywany na serwerze NSzW przez okres 30 dni.
5. Celem zbierania przez NSzW danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest także zabezpieczenie nagrań potwierdzających
zajście zdarzenia, które może być związane z czynem niedozwolonym, czynem zabronionym lub które spowodowało szkodę. Nagranie
z monitoringu może być wykorzystane w celu ścigania sprawcy lub dochodzenia od niego roszczeń i będzie przechowywane przez czas
niezbędny do jego ścigania i pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy czynu lub dochodzenia od niego odszkodowania lub
zadośćuczynienia.
6. Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes NSzW wskazany w punkcie 4
powyżej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), który stanowi o zgodności przetwarzania z prawem w przypadkach,
gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
7. Odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne
i udostępniający narzędzia informatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną,
podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podmioty świadczące usługi ochroniarskie.
W przypadkach zdarzeń związanych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, NSzW przekazuje dane z monitoringu wizyjnego
organom ścigania lub innym instytucjom prawnie upoważnionym do ich posiadania.
8. Po zakończeniu przetwarzania danych, zapisy z monitoringu zostaną trwale usunięte.
9. Osoba, która została nagrana przez monitoring NSzW ma prawo:
żądania dostępu do zapisu z monitoringu w zakresie nagrań – w przypadku gdy NSzW przetwarza dane osobowe w celu
zabezpieczenia nagrań (zgodnie z pkt. 5). W pozostałych przypadkach dostęp do nagrań z monitoringu jest możliwy, gdy osoba,
której dane dotyczą wskaże datę, godzinę, miejsce nagrania oraz materiał porównawczy pozwalający na określenie jej wizerunku.
usunięcia nagrania lub ograniczenia jego przetwarzania tylko w przypadku gdy NSzW przetwarza te dane niezgodnie
z prawem (bez podstawy prawnej) lub dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania nagrań w zakresie, w jakim jest na nich utrwalona,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. NSzW nie wydaje osobom fizycznym zarejestrowanym przez system monitoringu kopii nagrań ze względu na ochronę praw i wolności
innych osób.
11. NSzW nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, w tym nie profiluje osób, których dane osobowe zostały utrwalone na nagraniach
z monitoringu.
12.

Dodatkowe informacje dotyczące sposobu realizacji praw osób, których dane osobowe są
przetwarzane przez NSzW, są dostępne w siedzibie NSzW, na tablicy informacyjnej w hallu głównym
oraz na stronie internetowej www.nszw.pl

