
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 5/2021 

Regulamin monitorowania sieci komputerowej 
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawia li w Trzciance 

§1 

Niniejszy regulamin określa zasady monitorowania s1ec1 komputerowej Szpitala Powiatowego 
im. Jana Pawia li w Trzciance, zwanego dalej szpitalem. 

§2 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. "monitorowanie" - rejestrowanie aktywności użytkowników i pacjentów za pomocą 
specjalistycznych urządzeń i oprogramowania, którego celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa informatycznego sieci przed jej uszkodzeniem, niepożądanym dostępem 
z zewnątrz, 

2. "Administrator" - Szpital Powiatowy im. Jana Pawia li w Trzciance, którego reprezentuje 
Dyrektor, 

§3 

Cele i podstawy prawne zastosowania monitoringu: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa danych zgromadzonych w zasobach szpitala Ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 

2. Zapewnienie bezpiecznego użytkowania sieci Internetu przez pracowników 
i współpracowników szpitala. 

3. Zapewnienie bezpiecznego użytkowania sieci i Internetu przez pacjentów, 
4. Uniemożliwienie niekontrolowanego dostępu do sieci komputerowej szpitala osobom 

niepożądanym. 

5. Monitoring sieci wprowadza się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 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). 

§4 

1. Monitorowanie sieci komputerowej odbywa się za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń 
i systemów, które zapewniają bezpieczeństwo gromadzonych w nich danych. 

2. Dostęp do monitorowanych parametrów mają jedynie upoważnieni pracownicy szpitala 
oraz firmy współpracujące ze szpitalem w zakresie obsługi informatycznej. 

3. Urządzenia wykorzystywane do monitorowania sieci komputerowej mogą wykonywać 
zautomatyzowane procesy przetwarzania danych w związku z koniecznością analizy 
podatności na zagrożenia użytkowanej sieci komputerowej. 

§5 

1. Systemem monitoringu objęte są następujące aktywności pacjentów: 
• Odwiedzane strony internetowe, 
• Używane adresy poczty elektronicznej, 
• Adresy sprzętowe (MAC) oraz adresy IP używanych urządzeń. 



2. Systemem monitoringu objęte są następujące aktywności użytkowników: 
• Odwiedzane strony internetowe, 
• Używane adresy poczty elektronicznej, 
• Adresy sprzętowe (MAC) oraz adresy IP używanych urządzeń, 

• Daty i godziny logowań na urządzeń stanowiących infrastrukturę sieci komputerowej 
szpitala, 

• Aktywności związane ze zdalnym dostępem do zasobów szpitala za pomocą 

szyfrowanych łączy i kanałów. 
3. Administrator jest zobowiązany do informowania użytkowników i pacjentów o 

monitorowaniu sieci komputerowej poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu 
przed użyciem przez nich sieci komputerowej szpitala. Jeżeli nie jest technicznie możliwe 
zamieszczenie stosownego komunikatu w formie elektronicznej, użytkownik lub pacjent 
zostanie zapoznany z wersją papierową komunikatu przed pierwszym użyciem zasobów 
sieci komputerowej szpitala. 

4. Administrator jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego 
monitoringu wobec pacjentów i użytkowników. 

§6 

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 
2. O ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, to rejestrowane dane przechowywane są w 

zasobach informatycznych szpitala co najmniej przez okres 90 dni od dnia ich rejestracji. 
3. W przypadku, w którym stanowią one dowód w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie prawa lub Administrator powziął uzasadnione podejrzenie, że mogą one 
stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania. 

4. Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu zapisy danych 
podlegają usunięciu/ nadpisaniu, z wyjątkiem sytuacji, w których dane te zostały 

zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
5. Dla zapisów i danych przetwarzanych w systemie monitoringu stosuje się odpowiednie 

środki zabezpieczające przetwarzanie tych danych, o których mowa w art. 32 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności uniemożliwiające ich utratę lub 
bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwiające dostępu do danych osobom 
nieuprawnionym. 


