
Kraków, dnia 20.05.2018r 

Informacja  
dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego 

na terenie Medren 

Renata Stępień Dutka przedstawia poniżej informacje dotyczące stosowania monitoringu na 
terenie przychodni. 

1. Medren Renata Stępień Dutka (dalej Medren)  uprzejmie informuje, że pomieszczeniach 
przychodni Medren w znajdującej się w Krakowie przy ul.  Kobierzyńskiej 117b/1u w 
Krakowie zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego (zwany dalej „systemem 
monitoringu”).  

2. Administratorem systemu monitoringu i danych osobowych jest podmiot leczniczy Medren 
Renata Stępień Dutka z siedzibą w Krakowie, ul. Kobierzyńska 117b/1u , 30-382 Kraków, 
posiadający REGON: 357206481, NIP:944-10-64-850, wpisana do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w księdze rejestrowej o numerze 000000171839, 
numer telefonu: : 12 266 72 35 , adres poczty elektronicznej: gabinet@medren.pl. 

3. Monitoring wizyjny został zainstalowany i jest wykorzystywany wyłącznie w celu: 
zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów przychodni Medren , ochrony 
mienia zgromadzonego w pomieszczeniach przychodni, zachowania w tajemnicy 
informacji, których ujawnienie stanowiłoby naruszenie prawa lub mogłoby narazić Medren 
na szkodę, a także w celu udowodnienia zaistnienia takich okoliczności oraz wykrycia ich 
przebiegu i sprawców. 

4. System monitoringu składa się z kamer, przyłączonych do nich instalacji oraz rejestratora 
zapisującego zarejestrowany obraz, które utrwala ten obraz w postaci filmu w wersji 
elektronicznej. System monitoringu całodobowo rejestruje obraz wejścia do lokalu, 
recepcji , poczekalni i korytarzy, wraz ze znajdującymi się w nich osobami i przedmiotami. 
System monitoringu nie rejestruje dźwięku, nie przetwarza danych biometrycznych, nie 
daje możliwości ustalenia treści dokumentów znajdujących się z pomieszczeniu. 

5. Zapis obrazu zarejestrowanego przez system monitoringu jest przechowywany przez okres 
15 dni od zarejestrowania. Po upływie tego okresu zapis ten jest automatycznie usuwany, 
poprzez nadpisanie w jego miejsce zapisu dotyczącego kolejnych dni, przy czym w 
przypadku zaistnienia okoliczności naruszenia prawa lub zasad bezpieczeństwa, 
niezbędna część zapisu jest kopiowana i utrwalana na innym nośniku, celem wykorzystania 
w ramach odpowiednich postępowań lub czynności prawnych. Jeżeli zapis obrazu jest 
dowodem w postępowaniu sądowym, jest on przechowywany do prawomocnego 
zakończenia danego postępowania, lub do momentu wyrażenia przez właściwy sąd lub 
organ zgody na jego usunięcie. 

6. Podstawę prawną stosowania systemu monitoringu i przetwarzania danych osobowych za 
jego pomocą stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
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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), 
zwanego dalej jako „RODO” – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez 
administratora. 

7. Wskazane w punkcie 7 prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit f 
RODO) będące podstawą do stosowania systemu monitoringu polegają na potrzebie 
zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów Medren, ochrony mienia 
zgromadzonego w pomieszczeniach przychodni, zwiększenia bezpieczeństwa i 
zachowania w tajemnicy informacji (w tym w szczególności zgromadzonej w tym 
pomieszczeniu dokumentacji medycznej i danych osobowych), których ujawnienie 
stanowiłoby naruszenie prawa i mogłoby narazić Medren na szkodę, zwiększenia ochrony 
mienia zgromadzonego w pomieszczeniach przychodni, a także w celu możliwości 
udowodnienia zaistnienia takich okoliczności naruszenia prawa lub zasad bezpieczeństwa 
oraz wykrycia ich przebiegu i sprawców. 

8. Odbiorcą zapisu utrwalonego przez system monitoringu mogą być: Policja, sądy, organy 
Prokuratury oraz inne osoby i podmioty wskazane w szczególnych przepisach prawa, jako 
uprawnione do uzyskiwania takiego zapisu. 

9. Zapis systemu monitoringu nie będzie przekazywany do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowej. 

10. Osobom znajdującym się z pomieszczeniach przychodni Medren przysługuje prawo 
dostępu do swoich danych (wizerunku zapisanego przez system monitoringu) oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – z uwzględnieniem specyfiki 
wizerunku, na zasadach wynikających z RODO, z zastrzeżeniem stosowania szczególnych 
zasad, które mogą mieć zastosowanie w przypadkach, o których mowa w punktach 6 - 8. 

11. Osobom znajdującym się z pomieszczeniach przychodni przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznają, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Podanie danych osobowych (umożliwienie rejestrowania wizerunku przez system 
monitoringu) jest dobrowolne. 

13. Dane osobowe (wizerunek) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podlegania 
decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

  W imieniu Medren 
 Renata Stępień Dutka 
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