
 
 

Klauzula informacyjna - MONITORING –  Pacjent zarażony wirusem COVID-19 
 

Szanowna/y Pani/Panie dla bezpieczeństwa pacjentów leczonych na COVID-19 i personelu na salach 
chorych, zainstalowano kamery, które pozwalają obserwować Pani/Pana stan oraz wskazania urządzeń 
monitorujących czynności życiowe.  
 
Obrazy z kamer dostępne są wyłącznie dla lekarzy lub pielęgniarek. Ten sposób nadzoru pozwala 
częściej sprawdzać stan pacjenta i szybciej reagować na jego pogorszenie. Pani/Pana obraz nie zostanie 
nigdzie nagrany i jest widoczny jedynie w czasie rzeczywistym na ekranie w pomieszczeniu obok.  
 
Z chwilą opuszczenia przez Panią/Pana pola widzenia kamery nie pozostaną żadne ślady Pani/Pana 
obecności.  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż przebywając w sali chorych leczonych na 
COVID-19 będzie się Pani/Pan znajdował w polu widzenia kamery, która przekazuje obraz na ekran 
monitora zlokalizowanego w dyżurce lekarskiej.  
 

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital 
Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Wójcik, iod@zco-dg.pl  
3. Celem przetwarzania danych uzyskanych z kamery jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta 

przez umożliwienie obserwacji jego stanu oraz urządzenia monitorującego czynności życiowe, 
w czasie, gdy pacjent przebywa na sali chorych leczonych na COVID-19.  

4. Podstawą prawną stosowania monitoringu jest art. 9 ust. 2 lit. h) RODO  
5. Obraz z kamery, nie jest nigdzie zapisywany, a jedynie jest wyświetlany na ekranie monitora 

zlokalizowanego w dyżurce lekarskiej. Personel w dyżurce ma możliwość obserwacji pacjenta 
oraz urządzenia monitorującego czynności życiowe pacjenta. Przetwarzanie trwa w czasie 
rzeczywistym i uzupełnia okresową kontrolę stanu pacjenta. Przetwarzanie kończy się po 
opuszczeniu przez pacjenta sali chorych lub po wyłączeniu kamery lub monitora.  

6. Obraz z kamery jest dostępny wyłącznie dla personelu medycznego oddziału i osoby trzecie 
nie mają do niego dostępu. Dane przekazane przez kamerę nie będą nigdzie zapisywane ani 
przechowywane w związku z tym nie będzie możliwe ich przekazywanie, udostępnianie lub 
usuwanie. 
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