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Zgorzelec 07.03.2019 r. 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA PRACOWNIKÓW (KIEROWCÓW 

POJAZDÓW SŁŻBOWYCH MONITOROWANYCH GPS) 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczny Szpital – 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Lubańska 11-12; 59-900 Zgorzelec,  

tel. +48 757722900, email: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl 

 

2) Inspektor Ochrony Danych, tel. +48 571334972, email: iod@spzoz.zgorzelec.pl 

 

3) Monitoring w formie lokalizowania w przestrzeni (GPS) stosowany jest celu ochrony mienia, 

zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom, właściwej organizacji pracy 

umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz zgodnego z przeznaczeniem 

użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.  

 

4) Podstawa prawna stosowania tej formy monitoringu: art. 6 ust. 1 lit. c, e 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), art. 223§4 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 

 

5) Zakres zbieranych danych: trasa pojazdu i jego wykorzystanie np. jakim stylem jazdy 

porusza się dany kierowca, gdzie się zatrzymuje, gdzie tankuje, gdzie w danej chwili znajduje 

się monitorowany pojazd.  

 

6) Zapisy z monitoringu przechowywane będą maksymalnie przez 60 dni.  

 

7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

 

8) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych, 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych w uzasadnionych przypadkach. 

 

9) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  


