
Regulamin monitoringu wizyjnego 
Centrum Medycznego BiM-med 

w Koszalinie przy ul. Kościuszki 2 
 
 
Na podstawie art. 23a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z póź. zm.) o 
działalności leczniczej oraz w związku z Rozporządzeniem 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 RODO) informujemy, że: 

1. Wewnątrz oraz na zewnątrz Centrum Medycznego BiM-med mieszczącego się w Koszalinie przy 
ul. Kościuszki 2 funkcjonuje całodobowy monitoring wizyjny, którego celem jest zapewnienie 
porządku publicznego, bezpieczeństwa mienia i osób korzystających z placówki oraz ochrony 
przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i przeciwwłamaniowej. 

2. Monitoring wizyjny obejmuje wyłącznie miejsca ogólnodostępne, tj. poczekalnia wewnątrz 
placówki oraz obszar dookoła budynku w którym znajduje się placówka. 

3. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku wraz z 
informacjami o czasie i miejscu pobytu osób fizycznych korzystających z placówki. 

4. Powyższe dane są przetwarzane wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 1. 
5. Administratorem danych osobowych oraz właścicielem systemu monitoringu jest Centrum 

Medyczne BiM-med, ul. Kościuszki 2, 75-406 Koszalin, tel. 94 717 07 70, adres e-mail: 
rejestracja@bim-med.pl. 

6. Na system monitoringu składają się kamery, urządzenie rejestrujące, monitor umożliwiający 
wgląd na bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie. 

7. System monitoringu rejestruje jedynie obraz, bez dźwięku. 
8. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich 

środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych 
lub ich bezprawne rozpowszechnianie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom 
nieuprawnionym. 

9. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą 
odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji z danymi administratora. 

10. Zarejestrowane dane wizerunkowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli 
jednak nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator otrzyma 
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie 
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wskazanych 
terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub zniszczone. 

11. Odbiorcą wizerunku utrwalonego przez system monitoringu mogą być wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiot 
przetwarzający (podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych w zakresie usługi 
przeglądu, konserwacji i naprawy serwisowej systemu monitoringu) oraz upoważnieni do 
przetwarzania danych wizerunkowych pracownicy Administratora. 

12. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 

13. Dane z monitoringu wizyjnego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w 
szczególności przez ich profilowanie. 

14. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do 
administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw 
i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, 
to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób. 

16. Spis kamer oraz miejsc monitorowanych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 
znajdujący się w recepcji Centrum Medycznego BiM-med. 
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