
REGULAMIN

FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

NA TERENIE BASENU AQUARIUS

 § 1 

Cele i założenia

 

1. Na terenie Basenu ( całość obiektu) na podstawie art. 222 Kodeksu pracy oraz art. 6. lit b i f

RODO   funkcjonuje  szczególny  nadzór  nad  pomieszczeniami  basenu   oraz  terenem  wokół

basenu  w postaci  środków technicznych  umożliwiających  rejestrację  wizyjną  – monitoring.

Administratorem danych osobowych uzyskanych na nagraniach monitoringu jest Spółka SPORT

LESKO Sp. z o.o. z siedzibą w Lesku, ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko, reprezentowana przez

Prezesa.  Regulamin  określa  zasady  funkcjonowania  systemu  monitoringu,  miejsca  instalacji

kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości

udostępniania zgromadzonych danych.

2.  Celem  monitoringu  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa  klientom,  uczestnikom  imprez   oraz

pracownikom Spółki.

3.  Monitoring nie służy do dochodzenia roszczeń innych niż związanych z w/w ochroną.

 § 2 

Zasady funkcjonowania systemu monitoringu

1. Prezes Spółki  podejmuje decyzję w sprawie wprowadzenia monitoringu w zakładzie.

2. W przypadku wprowadzenia  monitoringu,  a  w razie  już  jego  funkcjonowania Prezes  informuje

pracowników o wprowadzonym monitoringu na piśmie. Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone

w sposób widoczny i  czytelny poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych wraz ze skróconą

klauzula  informacyjną.  Z  pełną  klauzulą  informacyjną  wynikającą  z  art.13  ust.  1  i  ust.

2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/67  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  można zapoznać się na

stronie internetowej basenu oraz na tablicy w Biurze Zarządu basenu.



§ 3 

Miejsca instalacji kamer

1. Elementy  monitoringu,  miejsce  zainstalowania  rejestratora  oraz  sposób  rozmieszczenia  kamer,

określa Załącznik nr 1 – Wykaz elementów monitoringu.

2.  Zgodnie  z  K.p  art.  222  monitoring   nie  obejmuje  pomieszczeń  udostępnianych  zakładowej

organizacji  związkowej.  Monitoring  nie  obejmuje  pomieszczeń  sanitarnych,  szatni,  stołówek

oraz  palarni,  chyba  że  stosowanie  monitoringu  w  tych  pomieszczeniach  jest  niezbędne  do

realizacji celu określonego i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika,

w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających

w  tych  pomieszczeniach  osób.  Monitoring  pomieszczeń  sanitarnych  wymaga  uzyskania

uprzedniej  zgody  zakładowej  organizacji  związkowej,  a  jeżeli  u  pracodawcy  nie  działa

zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych

w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do

celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia

nagrania lub do czasu nadpisania danych. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią

dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość,

iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. 

§ 4

Reguły rejestracji i zapis informacji oraz sposoby ich zabezpieczenia

1. Rejestracji na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu, nie 

rejestruje się dźwięku (fonii). 

2. System monitoringu wizyjnego składa się z: 

 kamer stacjonarnych rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku Szkoły oraz na zewnątrz

w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,

  serwera  -  urządzenia  rejestrującego  i  zapisującego  obraz  na  nośniku,  znajdującego  się

w budynku Spółki- Basen Aquarius

 monitorów  umożliwiających  podgląd  obrazu,  znajdujących  się  w  gabinecie  informatyka,

pokoju ratowników wodnych, konserwatorów.

3. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu ma informatyk, Prezes Spółki oraz Inspektor ochrony

danych osobowych.,  a w razie  konieczności  inni  upoważnieni  pracownicy,  w tym ratownicy

wodni w celach i zakresie  zgodnie z upoważnieniami.



4. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, mają świadomość

odpowiedzialności  za  ochronę  danych  osobowych  oraz  posiadają  stosowne  upoważnienie

wydane przez Administratora Danych. 

5. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których

zostały zebrane, i przechowane są przez okres 14 dni od dnia pierwszego nagrania lub do czasu

nadpisania danych.

6. Po upływie okresu przetwarzania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające

dane  osobowe,  podlegają  nadpisaniu/skasowaniu,  z  wyjątkiem  sytuacji,  w  których  nagrania

zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. 

7. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany. 

8. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu systemu monitoringu ma tylko Prezes Spółki oraz

w uzasadnionych przypadkach osoba przez niego upoważniona. 

§ 5 

Zasady udostępnienia danych

1. Zapis  z  monitoringu  może  być  udostępniony  innym  osobom  lub  podmiotom  jedynie  na

podstawie  zgody  Administratora  Danych  Osobowych,  w   razie  wątpliwości  ze  strony

Administratora  Danych  Osobowych,  po  konsultacji  z  Inspektorem  Ochrony  Danych   lub

odrębnych przepisów prawa.

2. Udostępniając  nośniki  z  materiałem  nagrań  uprawnionym  podmiotom  mają  zastosowanie

następujące zasady: 

 podmiot ubiegający się o nagranie zwraca się pisemnie o jego zabezpieczenie i udostępnienie,

  przedstawiciel podmiotu uprawnionego do odbioru nośnika z nagraniem pisemnie potwierdza

odbiór nośnika,

  nośnik zostaje zapakowany do koperty, którą należy opieczętować,

 udostępnienie danych z monitoringu rejestruje się w ewidencji udostępnień, którego wzór określa

niniejszy regulamin,

 w  przypadku  przekazania  nośnika  i  potwierdzenia  jego  odbioru,  odbiorca  staje  się

Administratorem danych osobowych zawartych na nośniku i ponosi pełną odpowiedzialność za

zabezpieczenie danych osobowych zawartych na nośniku.

3. Wnioski o udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego SPORT Lesko  podlegają zarejestrowaniu

w  rejestrze  udostępnionych  nagrań  z  monitoringu  wizyjnego  na  terenie  Spółki  wraz

z potwierdzeniem odbioru nagrania - Załącznik nr 2.



              § 6

      Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają 

udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

                § 7

1. Prezes informuje pracowników Spółki  o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty        

w  firmie nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu.

2. W przypadku działającego już monitoringu, Prezes informuje pracowników o wprowadzeniu 

Regulaminu monitoringu wizyjnego w sposób przyjęty  w Spółce.

3. Prezes Spółki przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych 

informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu – Załącznik nr 3.

4. Prezes Spółki umieszcza klauzulę informacyjną – warstwa pierwsza – dotycząca monitoringu

w Spółce na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń lub miejscu zaadoptowanym do 

tego celu – Załącznik nr 4.

5. Prezes wywiesza informację o monitoringu wizyjnym – warstwa druga – w miejscach 

widocznych dla osób wchodzących na teren obiektu monitorowanego – Załącznik nr 5.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawne.



Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych
 rejestrowanych przez monitoringu wizyjnego

w SPORT Lesko Sp. z o.o.

Zgodnie  z  art.  13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPORT LESKO Sp. z o.o. z siedzibą

w Lesku, ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko, reprezentowana przez Prezesa Spółki.

2. Kontakt  z Inspektorem  Ochrony  Danych  możliwy  jest  pod  adresem:  Grzegorz

Faluszczak- Inspektor Ochrony Danych,  SPORT LESKO Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 7,

38-600 Lesko, lub  email: gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach wynikających

z  prawnie  uzasadnionych  interesów  (podstawa  prawna  art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO),

świadczenia usług na rzecz klientów prawnych i fizycznych, obsługi klientów prawnych

i fizycznych rozstrzygania  sporów, dochodzenia roszczeń i  rozpatrywania  reklamacji,

prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych.

4. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu, lecz będą zbierane w sposób 

zautomatyzowany – rejestrator nagrywa obraz w sposób ciągły, bez fonii.

5. Pani/Pana  dane  osobowe  w  postaci  wizerunku  zarejestrowanego  przez  monitoring

przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie

Basenu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt. d, f  RODO. 

6. Zapisy  z  monitoringu   przechowywane  będą  przez  14  dni  lub  do  czasu  nadpisania

danych na dysku. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu

prowadzonym na podstawie przepisów prawa, termin ten ulega przedłużeniu do czasu

prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu

nagrywają obraz w sposób ciągły bez fonii. 

8. Dane  osobowe  nie  podlegają  profilowaniu.  Osobie  zarejestrowanej  przez  system

monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Administratora a także do  Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


