
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZY POMOCY 
SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 

 
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), informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z 
przetwarzaniem tych danych: 
Administrator Danych 
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla 
Nieletnich w Garwolinie, Al. Legionów 11 08-400 Garwolin. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 693-529-436, e-mail: iod@kopsn.pl 
Podstawa i cel przetwarzania danych 
Dane osobowe są przetwarzane w celu- realizacja zadań statutowych- wykonywanie orzeczeń 
sądu o umieszczeniu nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim 
zakładzie leczniczym, oraz ochrony obiektu i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki 
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 Ośrodka  
System monitoringu rejestruje wyłącznie dane obrazowe, bez rejestracji dźwięku. Monitoring 
prowadzony jest całodobowo. 
Informacja o przekazywaniu danych osobowych 
Dane z monitoringu mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym 
na podstawie przepisów prawa, w tym policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu. 
Czas przechowywania danych  

• Zapis z monitoringu pomieszczenia przeznaczone do izolacji pacjentów 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- ustawa o ochronie zdrowia 
psychicznego 

• Zapis z pomieszczeń ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń, oraz pomieszczeń  w których 
są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi 
łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z 
przepisów odrębnych przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia 
nagrania 

Prawa związane z przetwarzaniem danych 
Osoba której dane (np. wizerunek) został utrwalony 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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