ZARZĄDZENIE
ABP ”COMPUTER” PIOTR ROSŁAW ADROWSKI
NR 2
z dnia 16.07.2020r
w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego
§1
Wprowadza się „Regulamin funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego”
w ABP ”COMPUTER” PIOTR ROSŁAW ADROWSKI, stanowiący załącznik do Zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2
z dnia 16.07.2020r

REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO
ABP ”COMPUTER” PIOTR ROSŁAW ADROWSKI
z siedzibą przy ul. Tuwima 8, 13-200 Działdowo
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I. Wstęp
Regulamin jest integralną częścią dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Określa
zasady działania systemu monitoringu, udostępniania nagrań, uprawnienia osób, których
dane dotyczą, zabezpieczenia danych, opis zastosowanych środków organizacyjnych
i technicznych oraz mechanizmy ochrony danych przetwarzanych w systemie monitoringu.
II. Definicje i skróty
1. Administrator Danych Osobowych lub ADO – rozumie się przez to organ, instytucję,
jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, która decyduje o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych.
2. Monitoring – zdalny odbiór obrazu monitorowanego obszaru.
3. Kamera – urządzenie służące do zamiany optycznego obrazu obszaru znajdującego się
w jej polu widzenia na postać sygnału elektrycznego zapisywalnego na nośnikach
informacji.
4. Rejestracja obrazu – proces zapisu sygnałów elektrycznych pochodzących z kamer na
nośnikach informacji.
5. System monitoringu – zespół kamer, elektronicznych lub optycznych nośników danych,
urządzeń rejestracji obrazu, linii przesyłowych, urządzeń odtwarzających zarejestrowane
dane oraz oprogramowania.
III. Opis systemu monitoringu wizyjnego
1. Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia,
a także zachowania tajemnicy informacji prawnie chronionej.
2. Monitoring wizyjny odbywa się przy pomocy kamer oraz monitorów.
3. System monitoringu nie rejestruje dźwięku.
4. Monitoring wizyjny obejmuje wejście do siedziby Administratora, biuro obsługi klienta,
pomieszczenia serwisowe oraz biurowe.
5. W przypadku, gdy pole widzenia kamery obejmuje miejsca przeznaczone do wykonywania
czynności prywatnych, intymnych lub poufnych, miejsca te powinny być wyłączone z pola
obserwacji kamer – poprzez odpowiednie ich ustawienie lub zastosowanie odpowiednich
środków technicznych.
6. Nagrania obrazu przetwarza są wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane
i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku gdy nagrany obraz może być użyty jako dowód w postępowaniu
prowadzonym przez uprawniony podmiot, nagrania przechowuje się przez okres wskazany
w obowiązujących przepisach prawa. Po upływie tego okresu, nagrania obrazu są usuwane
z sytemu monitoringu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
7. System monitoringu nie jest połączony z innym systemem.
8. Urządzenia systemu monitoringu znajdują się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
dostępem osób nieuprawnionych.
9. Szczegóły techniczne systemu monitoringu znajdują się w odrębnej dokumentacji.

IV. Realizacja praw osób, których dane dotyczą
1. Prawa osób, których dane dotyczą, realizowane są w sposób określony w Polityce
bezpieczeństwa z ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki organizacyjnej
i technologicznej systemu monitoringu wizyjnego.
2. Obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez oznaczenie obszaru objętego
monitoringiem wizyjnym zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
3. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, ADO może umożliwić wgląd w nagranie obrazu,
pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności osób trzecich.
VI. Udostępnianie danych osobowych
Nagrania obrazu za pomocą urządzeń monitoringu mogą być udostępniane podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, na zasadach
określonych w Polityce bezpieczeństwa.
VII. Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych oraz ich rejestrowanie w systemie
informatycznym
1. Do obsługi systemu monitoringu może być dopuszczona wyłącznie osoba, która:
- posiada pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nadane przez
ADO lub upoważnioną przez niego osobę,
- zapoznała się z dokumentacją przetwarzania danych osobowych, w tym Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem,
- odbyła szkolenie z ochrony danych osobowych.
VIII. Ustalenia końcowe
1.

Osobom upoważnionym do przetwarzania danych w systemie monitoringu, w którym
przetwarzane są dane osobowe zabrania się m.in.:
− ujawniania mechanizmów uwierzytelniania użytkownika systemu,
− udostępniania lub umożliwianie udostępnienia nagrań obrazu systemu monitoringu wizyjnego osobom nieuprawnionym,
− publikowania nagrań obrazu monitoringu wizyjnego bez pisemnej zgody ADO lub upoważnionej przez niego osobie,
− używania elektronicznych nośników danych udostępnionych przez osoby nieuprawnione,
− pozostawiania bez nadzoru osób trzecich przebywających w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe.
IX. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna

1.

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych jest zagrożone sankcjami, o
których mowa w art. 106 i art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja
2018 r.

2.

Niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej w przepisach, o których mowa
wyżej, naruszenie zasad ochrony danych osobowych może zostać uznane za rażące
naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować odpowiedzialnością
dyscyplinarną.

Załącznik nr 3
do Regulaminu funkcjonowania systemu
monitoringu wizyjnego
w ABP ”COMPUTER” PIOTR ROSŁAW ADROWSKI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH MONITORING

Administratorem danych osobowych (wizerunku) utrwalonego przy użyciu środków
technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) jest ABP ”COMPUTER”
PIOTR ROSŁAW ADROWSKI z siedzibą przy ul. Tuwima 8, 13-200 Działdowo,
e-mail: abp@abp.pl
W każdym przypadku można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pod wyżej wskazanym adresem korespondencyjnym z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych“;
2) pod adresem poczty elektronicznej: iod@abp.pl
Administrator przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz
ochrony mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - przez okres do 3 miesięcy od dnia nagrania,
a także w terminie dłuższym, jeżeli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Monitoring obejmuje wejście do siedziby Administratora, biuro obsługi klienta,
pomieszczenia serwisowe oraz biurowe.
Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dotępu do danych, do sprostowania danych, do
ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w RODO, do przenoszenia
danych, do usunięcia danych, w przypadku gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować
go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
RODO – rozporządzenie 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) (Dz. U. UE L 2016.119.1).

