
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
– informacja dotycząca monitoringu wizyjnego UCK 

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, o którym mowa w unijnym Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (tzw. ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, dalej RODO), uprzejmie informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem 

KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 (dalej jako UCK). 
2. UCK powołało Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod 

adresem: iod@uck.gda.pl. 
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez UCK we wskazanych poniżej celach: 
 

a) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (podstawa prawna: art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks pracy), co stanowi prawnie uzasadniony interes UCK, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit.  

f) RODO, a zwłaszcza w celu: 

 nadzoru nad  bezpieczeństwem pracowników, pacjentów UCK oraz innych osób 

przebywających na terenie UCK, 

 zapobiegania i ograniczenia liczby sytuacji niepożądanych i zagrażających zdrowiu, życiu  

i bezpieczeństwu tych osób (np. bójek, wybryków chuligańskich), 

 wykrywania i ustalenia sprawców czynów zabronionych celem pociągnięcia ich sprawców 

do odpowiedzialności, 

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia (podstawa prawna: art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy), co stanowi prawnie uzasadniony interes UCK, o którym mowa w art. 6 ust.  

1 lit. f) RODO, a zwłaszcza w celu: 
 nadzoru nad bezpieczeństwem mienia, 

 zapobiegania i ograniczenia liczby sytuacji niepożądanych i zagrażających mieniu (np. 

poprzez zapobieganie i ograniczenie liczby zniszczeń i uszkodzeń mienia UCK (np. dewastacji 

i innych aktów wandalizmu i wybryków chuligańskich prowadzących do zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia) i kradzieży w obrębie UCK, 

 wykrywania i ustalenia sprawców czynów zabronionych celem pociągnięcia ich do 

odpowiedzialności, 

c) w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić UCK na szkodę 

(podstawa prawna: art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), co stanowi prawnie 

uzasadniony interes UCK, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a zwłaszcza w celu: 
 nadzoru nad bezpieczeństwem informacji chronionych przez UCK, w tym zapewnienie 

szeroko rozumianego nadzoru nad dostępem nieuprawnionych osób do zasobów informacji 

UCK, 

 zapobiegania i ograniczenia liczby sytuacji niepożądanych i zagrażających informacjom, 

 wykrywania i ustalania sprawców czynów zabronionych celem pociągnięcia ich sprawców 

do odpowiedzialności, 

d) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na UCK, zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 18e ustawy z dnia 19 grudnia 1994  

r. o ochronie zdrowia psychicznego i art. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.  

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
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podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a zwłaszcza w celu: 

 prowadzenia nadzoru medycznego nad pacjentem, w tym pacjentem przebywającym  

w pomieszczeniu urządzonym w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem ciała osoby  

z zaburzeniami psychicznymi, 

 zapewnienia bezpiecznych warunków dla pacjenta przebywającego w UCK. 

4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

b) podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji 

przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, 

c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom  

i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

d) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym, 

e) organowi założycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) w związku ze 

sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad UCK. 

5. Automatycznie wykonywany zapis z monitoringu przechowywany jest przez okres nie dłuższy niż jest to 

niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Co do zasady, okres retencji danych (ich 

przechowywania) wynosi 30 dni, a następnie jest kasowany poprzez nadpisanie kolejnych danych na 

urządzeniu rejestrującym obraz. Jeśli to celowe, możliwe jest wydłużenie – za zgodą Dyrektora Naczelnego 

lub Z-cy Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno-Technicznych – tego terminu (ale nie dłużej niż 90 dni). 

Nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej – do czasu wyjaśnienia sprawy albo 

zakończenia postępowań, których przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny. 

Zapis z monitoringu pomieszczeń do izolacji, zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego, przechowuje się przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jego zarejestrowania, nie dłużej 

jednak niż przez 13 miesięcy od dnia jego zarejestrowania, o ile nie zostanie on zabezpieczony jako dowód  

w sprawie w przypadku toczącego się postępowania. 
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
7. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. Prawa, o których mowa 

powyżej, nie mają charakteru bezwzględnego i podlegają określonym prawem ograniczeniom, co może  

w pewnych sytuacjach skutkować odmową spełnienia zgłoszonego żądania. 
8. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 
9. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


