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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH                                                      
ZWIĄZANYCH Z MONITORINGIEM WIZYJNYM 

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy oraz rozporządzenia MZ z 
dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczególnych wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, informujemy że: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych poprzez monitoring wizyjny jest Instytut 
„Centrum Zdrowia matki Polki” (ICZMP) w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289. 

2. Celem zastosowania wideo nadzoru jest podniesienie stanu bezpieczeństwa osób przebywających na 
terenie ICZMP, w tym pacjentów i pracowników Instytutu, ochrona mienia ICZMP oraz ochrona 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ICZMP na szkodę. 

3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c) RODO w szczególności, w związku z  art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 
leczniczej, oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. 

4. Miejsca objęte monitoringiem dotyczą otwartej (miejsca dostępne publicznie) oraz zamkniętej 
(obiekty ogrodzone oraz pomieszczenia w budynku) przestrzeni publicznej. 

5. Przy wejściach głównych do budynków Instytutu umieszczono informację o zainstalowaniu 
monitoringu oraz skrócony obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osób objętych 
wideo nadzorem. Dodatkowo miejsca zainstalowania kamer oznakowane są znakami graficznymi w 
postaci piktogramu kamery. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Instytutu Centrum Zdrowia Matki 
Polki, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji 
umowy. 

7. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane są do 
przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

8. Wideo nadzór funkcjonuje całodobowo, a zapis monitoringu jest przechowywany w zależności od 
miejsca zainstalowania, w okresie od 3 do 30 dni. Po wyznaczonym czasie zapis usuwany jest z 
rejestratora w sposób automatyczny. 

9. Dla celów dowodowych, na potrzeby postępowań prowadzonych na podstawie prawa lub w 
przypadku powzięcia przez ICZMP wiadomości, że nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, 
będą one przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

10. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania 
może zwrócić się pisemnie z prośbą do Dyrektora ICZMP o zabezpieczenie danych w terminie dłuższym 
niż ustalony okres ich przechowywania. Wnioski złożone po określonym terminie przechowywania 
danych nie gwarantują zabezpieczenia obrazu ze względu na jego usunięcie z rejestratora. 

11. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania swoich danych 
osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 
 

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości prosimy Państwa o kontakt z Inspektorem ochrony 
danych poprzez e-mail: iod@iczmp.edu.pl 


