1. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZY POMOCY
SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO1
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o przetwarzaniu danych
oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.
Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (dalej „GCM”) z siedzibą w Katowicach przy ul. Ziołowej 4547 (kod pocztowy 40-635 Katowice).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych: e-mail: iod@gcm.pl.
Podstawa i cel przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony obiektu i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie GCM
na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest
zapewnienie bezpieczeństwa mienia jak i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie GCM.
Dane z monitoringu nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Sposób funkcjonowania monitoringu
Monitoring wizyjny rejestruje zdalny odbiór obrazu prowadzony w sposób systematyczny w przestrzeni
znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych w określonych punktach na obszarze monitorowanym lub
w jego pobliżu.
Monitoring prowadzony jest całodobowo.
Przekazywanie danych
Dane z monitoringu mogą być udostępniane organom publicznym upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, w tym policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Czas przechowywania danych
Zgodnie z ust. 1 pkt 1 Zarządzenia nr 63/2019 z dnia 20 grudnia 2019 Dyrektora GCM nagrania obrazu zawierające
dane osobowe GCM przetwarza wyłączenie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie
dłuższy niż 3 miesiące od daty nagrania, chyba że nagrania obrazu zostaną zabezpieczone dla celów dowodowych.
W takim przypadku dane przechowywane są przez czas niezbędny dla celu w jakim zostały zabezpieczone.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
Osoba, której dane zostały utrwalone w systemie monitoringu ma prawo do dostępu do zapisu przy założeniu że
nie naruszy to praw i wolności osób trzecich. Ponadto ma również prawo do ograniczenia przetwarzania oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO. Osoba
której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy.
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Przykładowy sposób wprowadzenia: wywieszka przy wejściu lub na terenie obiektu monitorowanego, strona
internetowa GCM.

