
Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych za pomocą systemu monitoringu
wizyjnego  jest  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  w  Białymstoku  im.  Mariana  Zyndrama-Kościałkowskiego  
(dalej:  SP  ZOZ  MSWiA  w  Białymstoku  im.  Mariana  Zyndrama-Kościałkowskiego).  Dane
kontaktowe administratora:

 adres do korespondencji: ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok;
 nr tel. (47) 710 40 00, fax: (47) 710 4101;
 e-mail: sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

2. W przypadku pytań odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, prosimy  
o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do państwa dyspozycji znajduje się
pod adresem e-mail od@zozmswia.bialystok.pl, nr tel. (47) 710 4111, we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Celem przetwarzania  Pani/Pana danych  osobowych  jest  ochrona  mienia  oraz  zapewnienie
bezpieczeństwa  pacjentom  oraz  personelowi  na  terenie  SP  ZOZ  MSWiA  w  Białymstoku  
im.  Mariana  Zyndrama-Kościałkowskiego,  a  także  wspomaganie  nadzoru  medycznego  nad
pacjentami przebywającymi na oddziałach szpitalnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z art. 23a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej;
 z art. 9 ust. 2 lit. h), i) RODO w zw. z art. 23a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej;
 art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

5. Miejsca objęte monitoringiem - teren na zewnątrz budynków SP ZOZ MSWiA w Białymstoku 
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego – 27 kamer rozmieszczonych na budynkach:

 budynek  A  (przychodnia)  –  8  kamer,  monitoring  z  7  kamer  obejmuje  teren  wokół
budynku  A,  jedna  kamera  obejmuje  parking  wewnętrzny  pomiędzy  budynkami  A
(przychodnia),  
E (budynek diagnostyczno-zabiegowy) i F (administracja);

 budynek B (Poradnia Zdrowia Psychicznego z Pracownią Psychotechniczną, Oddział
Dzienny  Leczenia  Nerwic  i  Psychogeriatrii)  –  4  kamery  obejmujące  teren  wokół
budynku;

 budynek C (Izba Przyjęć)  –  5  kamer  obejmujących  teren  znajdujący  się  przy  Izbie
Przyjęć, w tym dziedziniec i podjazd dla karetek;

 budynek D1 – 4 kamery obejmujące teren wokół budynku;
 łącznik pomiędzy budynkami E i D1 – 1 kamera obejmująca teren przy budynkach E,

D1 i G;
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 budynek F (administracja) – 3 kamery, 1 kamera obejmuje wejście do apteki, 2 kamera
obejmuje wejście do budynku F i drogę przed budynkiem F, 3 kamera obejmuje drogę
przed budynkiem F;

 budynek I – 2 kamery, jedna kamera skierowana na wjazd na teren SP ZOZ MSWiA 
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego od ul. Fabrycznej, druga na
drogę  przy budynkach I, G, F;

 pomieszczenie poczekalni Izby Przyjęć – 1 kamera;
 Izba Przyjęć – sala obserwacji 2 kamery, izolatka – 1 kamera
 Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 1 kamera
 Oddział  Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  –  1  kamera  w  izolatce,  4  kamery  

w salach chorych;
 korytarz części administracyjnej budynku F – 2 kamery;
 Oddział  Chirurgii  Urazowo-Ortopedycznej  i  Onkologii  Narządu Ruchu – 3  kamery,  

1  kamera  w  sali  obserwacyjnej  oddziału,  pozostałe  usytuowane  na  korytarzu
wewnętrznym oddziału;

 sale  chorych  na  oddziałach  w  ramach  funkcjonowania  SP  ZOZ  MSWiA  
w  Białymstoku  im.  Mariana  Zyndrama-Kościałkowskiego  jako  szpital  dedykowany
pacjentom z zakażeniem SARS-CoV-2.

6. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  w  celach  wymienionych  
w  punkcie  3,  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  podmiotom  przetwarzającym  je  na
zlecenie  Administratora,  z  którymi  Administrator  zawarł  umowy  powierzenia  przetwarzania
danych osobowych lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa.

7. Dane z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy  
do dnia nagrania, jednak nie krótszy niż 33 dni.

8. Monitoring  prowadzony  jest  całodobowo.  Rejestracji  podlega  jedynie  obraz,  kamery  nie
rejestrują dźwięku.

9. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania
kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, 
gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  
z  przepisu  prawa,  do  ograniczenia  przetwarzania  danych,  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

10. Na terenie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego znajdują
się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.


