
 

 

     REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO 

 

 

Administrator informuje, że stosuje w swojej organizacji środki ochrony  w postaci 

monitoringu wizyjnego w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na 

terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1000) 

1. Monitoring wizyjny wprowadzony jest w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników 

oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie Instytutu. 

2.System monitoringu wizyjnego obejmuje zestaw kamer, rejestrator, oprogramowanie 

do obserwacji zapisów. 

3. Monitoringiem objęty jest: 

a) budynek  przy ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle (korytarze), 

b) teren wokół budynku (wejście główne, drogi dojścia, wyjście ewakuacyjne, teren 

zlokalizowany wokół niego, ogrodzenie terenu (niektóre miejsca)). 

4. Monitoring pozostaje aktywny przez całą dobę 

5. Osoby uprawnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu posiadają imienne 

upoważnienia nadane przez  dyrektora (Administratora danych osobowych)  oraz 

upoważnienia nadane przez agencję ochrony mienia swoim pracownikom (tzw. podmiot 

przetwarzający), której powierzono obsługę monitoringu. 

6. Osoby upoważnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu to: 

a) -  zakładowy inspektor ochrony danych, 

b) - dyrektor/ z-ca dyrektora, 

c) - osoby upoważnione przez  Dyrektora w celach określonych w pkt 1., 

d) - pracownicy agencji ochrony, wyznaczeni przez zarząd agencji na mocy umowy 

powierzenia, 

e) - pracownicy firm serwisujących system monitoringu na mocy umowy 

powierzenia. 

7. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w zabezpieczonym pomieszczeniu. 

8. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony za zgodą i w terminie ustalonym przez 

dyrektora/osobę upoważnioną w celach określonych w pkt 1. 

10. Nagrania mogą być przekazane, na pisemny wniosek uprawnionym służbom lub 

organom w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy. 

9. Zapis monitoringu może być udostępniony osobom bezpośrednio zainteresowanym 

wyjaśnieniem zdarzenia z zachowaniem anonimizacji innych zarejestrowanych osób, 

których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia praw i wolności osób. 

10. Zapisy monitoringu przechowywane są przez 3 dni oraz 30 dni (w zależności od 

rejestratora). Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych 

prawem terminów odpowiada Administrator danych osobowych. 



11. Informacja o monitoringu (znak graficzny kamery) umieszczana jest w widocznym 

miejscu na w budynku/na drzwiach wejściowych do obiektów/ w bramy głównej / na  

drzwiach wejściowych/inne. 

 


