
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

W SPZOZ W PARCZEWIE

1. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin  określa  cel  i  zasady  funkcjonowania  systemu  monitoringu  wizyjnego  na  terenie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie oraz terenie przyległym, reguły

rejestracji i zapisu informacji, a także sposobu ich zabezpieczenia.

2. Regulamin  ustanawia  zasady  udostępniania  danych  zarejestrowanych  przez  system  monitoringu

wizyjnego.

2. Cel i podstawa stosowania systemu monitoringu wizyjnego.

1. Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenach

obiektów szpitalnych oraz dla poprawy ochrony osób i mienia przebywających w budynkach szpitala.

Ponadto, Szpital prowadzi monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów znajdujących się



• urządzenia i oprogramowanie rejestrujące i zapisujące oraz pozwalające na jego odczyt,

• monitory do podglądu obrazu z kamer i zarejestrowanych nagrań.

5. Systemem monitoringu wizyjnego zostały objęte: 

• wjazd na plac szpitalny,

• wejście główne do budynku oddziałów Geriatrii i Psychiatrii,

• wyjście ze szpitala z tyłu budynku głównego,

• wyjście budynku głównego,

• podjazd karetek na SOR,

• lądowisko,

• główna klatka schodowa,



2. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku, z tym zastrzeżeniem, iż brak

rejestracji dźwięku nie dotyczy monitorowania rejestracji do poradni specjalistycznych oraz izby przyjęć.

3. Zapis  z  monitoringu  przechowuje  się  przez  okres  15  dni.  Po  upływie  tego  terminu  dane  są

automatycznie nadpisywane.

4. W  uzasadnionych  przypadkach,  gdy  urządzenia  monitoringu  wizyjnego  zarejestrowały  zdarzenie

związane z  naruszeniem bezpieczeństwa osób  i  mienia,  okres  przechowywania  danych może ulec

wydłużeniu  o  czas  niezbędny  do  zakończenia  postepowania,  którego  przedmiotem  jest  zdarzenie

zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

5. Rejestrator wraz z monitorem do podglądu znajdują się w pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko

upoważnione osoby.

6. Dostęp  do  obrazu  i  zapisu  monitoringu  mają:  Dyrektor  Szpitala,  Inspektor  Ochrony  Danych,

Administrator  Systemów Informatycznych Szpitala,  oraz personel  medyczny w zakresie  monitoringu

Oddziału  Psychiatrycznego  i  Ginekologiczno-Położniczego.  Osoby  te  zobowiązane  są  do

przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.


