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Załączrik Nr 5
do Zarządzertia nr 3 z dnia 29.05.2020 r.

RegulanrinfiunkcjonowaniarnoyLitoringuwizyjnego

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

W CENTRUTW EDUKACJI PRZYROI)NICZEJ W LUBTNIE -
łEDNoSTKI BUDŻETowE] GMmT nmTslmT LUBm

§1

1.   Monitoring   wykorzystywany  jest  w   celu   zapewnienia   bezpieczeństwa   pracowników
i ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z 26 czerwca 1974r. -Kodeks pracy.

2.   Administratorem   Danych   Osobowych   (ADO)  jest   Centnm   Edukacji   Przyrodniczej
w Lubinie,

§2
1.  Moritoringiem  wizyjnym  objęte  są  obieląy  zgodnie  z  Zcr/gcz#j.kż.ć?m  #r  /  ĆJo  jzegzć/fzmz.ł!#

monitoringu wizyj nego.

2. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.

3. Rejestracji podlega wyłącznie obraz z kamer systemu monitoringu.

§3
Monitoring  nie  obejmuje:   pomieszczeń  gospodarczych,   pomieszczeń  przeznaczonych  do
odpoczynku i jadalni, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, szatni, biur.

§4

0soby   przebywające   na   terenie   obiektu   są   infomowane   o   fimkcjonowaniu   systemu
monitoringu  wizyjnego  przez  umieszczenie  przy  wejściu  do  obiektu  oraz  w  widocznych
miejscach tabliczek informacyjnych.

§5

1.  Urządzenia  rejestrujące  przechowywane  są  w  pomieszczeniu,  do  którego  mają  dostęp
wyłąc2mie osoby upoważnione przez ADO.

2.  Na stronie zoolubin.pl jest dostępny podgląd on-1ine z 6 kamer zamontowanych w parku.
Podgląd jest dostępny całodobowo w celach promocyjnych.

2.  Dostęp do odtwarzania nagrań mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie ADO.

3.   Osoba posiadająca uprawnienia przeglądania zapisów monitoringu wizyjnego dokonuje tej
czynności za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze.

4.  Wykaz komputerów z  zainstalowanym  oprogramowaniem  umożliwiającym  przeglądanie
nagrań systemu monitoringu stanowi Zcr/qcz7€z.k #r 2 do niniej szego regulaminu.
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§6

1. Zapis z monitoringu wizyjnego przechowuje się przez okres 30 dni. Po upływie tego terminu
dane są automatycznie nadpisywane.

2.  Przeniesienie  zarejestrowanego  obrazu  na  nośniki  zewnętr2me  może  nastąpić jedynie  za
zgodą ADO,  w szczególnie uzasadnionych przypadkach  (np.  prowadzenie postępowania
wyjaśniającego).

3. Utrwalania danych na nośnikach zewnętrznych dokonują osoby upoważnione przez ADO.

4.  Osoba dokonująca utrwalania danych z systemu monitoringu na nośnikach zewnętrznych
odnotowuj e tą czynność w Rejestrze działań w systemie monitoringu, którego wzór stanowi
Zb/gcz73z.k «r 2 do niniejszego regulaminu.

5. Nośnik zawierający nagranie przekazywany j est ADO lub osobie przez niego wskazanej .

6. W sytuacjach, gdy nagranie może służyć jako dowód niewłaściwych zachowań, utrwalony
zapis może być zachowany przez okres potrzebny do wyjaśnienia sprawy.

7. Zapis monitoringu wizyjnego może być udostępniony Policji, Prokui.aturze oraz wymiarowi
sprawiedliwości jako materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.

8. Udostęprienie zapisu z monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie pisemnego wniosku
zatwierdzonego     przez     ADO.     Przekazanie     nośników     zewnętrznych     podmiotom
uprawrionym  odnotowuje się w Rejestrze działań w systemie monitoringu, którego wzór
stanowi Zcz/qc27gz.k «r 3 do nhiejszego regulaminu.

9. Wgląd do zapisów systemu monitoringu wizyjnego nie przysługuj e osobom postronnym.

10.  Każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może wystąpić do AD0
z  pisemnym  wnioskiem  o  zabezpieczenie  nagrania  systemu  monitoringu jako  materiału
dowodowego.

§7

1.   Po  utiwaleniu  obrazu  nośnik  powirien  zostać  opisany  i  zabezpieczony  przed  utratą,
zniszczeniem, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

2. Zapisane nośniki przechowywane są w szafie zamykanej na klucz.

3.   Niszczenie  nośników  zawierających  nagrania  systemu  monitoringu  wykonywane  jest
komisyjnie w obecności min. dwóch osób wyznaczonych przez ADO.

4.   Wykonanie   niszczenia   nośników   2awierających   nagrania   potwierdzane  jest   wpisem
w Rejestrze działań w systemie monitoringu.

§8
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1. ADO wyznacza osoby odpowiedzialne 2a prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu
wizyjnego,  które mają prawo do dokonywania czynności związanych z obsługą systemu
monitoringu, w tym rejestracj i nagrań na nośnikach zewnętrzmych.

2.  Osoby  odpowiedzialne  za  prawidłowe  fimkcjonowanie  systemu  monitoringu  wizyjnego
mogą być,

-wyznaczone przez ADO zgodnf e z Zcz7gcz#J.b.ć!m #r 4 do nfniejszego regulaminu,

- wskazane przez podmiot zewnętr2my uprawniony do obsługi technicznej monitoringu na

podstawie umowy.

3. Dostęp do urządzeń rej estrujących jest zabezpieczony hasłem.

4. Prawo do zmiany hasła dostępu mają tylko osoby wskazane w pkt. 2.

5. Aktulne hasła do uządzeń rejestrujących przekazywane są ADO przez osobę dokonującą
zmiany hasła dostępowego.

§9

1. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w uządzenia rejestrujące.

2.  Każdy  pracownik,  który  stwierdzi  uszkodzenie  zainstalowanych  w  placówce  kamer  lub
zauważy próbę ich uszkodzenia, zobowią2any jest powiadomić o tym fkcie ADO.

§10

Przeglądy,  konserwacje  i  naprawy  urządzeń  wchodzących  w  skład  systemu  monitoringu
zlecane są wyłącznie osobom posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie.

§11

1.    Zapoznanie    się   przez   pracowników   z   niniejszym    dokumentem    spełnia   wymogi
poinfbmowania ich o stosowanju systemu monitoringu, o którym mowa w art. 22, ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy.

2, W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuj e ADO.

cen#lĘyk:#;.:#Eduuyk'a-ći.ł-PTzyfodn.`cze}
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CENTRUM  EDUKAC.II  PRZYRODNIC`ZE.l
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Załącznik nr 1
do Regulaminu f iunkcj onowania monitoringu wizyjnego

Wykaz obiektów objętych monitoringiem:

1 . Widok na mały plac zabaw
2. Widok na duży plac zabaw
3. Widok na Diplodoka
4. Widok na Mastodonzaua
5. Widok na Tyranozaura
6. Widok na zagrodę ze zwierzętami

zyrodr\lczf3}
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CENTRUM  EDUKAC`ll  l'RZYRODNICZEJ
v\,'  Ll'BIN'E

59-300  Lubin.  ul. Wrocławska  1
022359066NIP: 6922506219, REGON,

Pekao  S,A.:  071240  34641111 0010  5670 0294

Załącznik nr 2
do Regulaminu użytkcfwania monitoringu wizycnego

wyKAZ KomuTEROW
Z ZAIN STALOWANYM 0PROGRAMOWANIEM

UMOżLIw nłĄc yM PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ SysTEMU MONITOR"GU

Lp. Komputer / umiej.scowienie Uwagi

1. Komputer w budynku dydaktycznym

2. Komputer, Urząd Masta Lubin, pokój nr 3, poziom -1

Cent'u
w Lubme

rodnicze}
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Załącznik Nr 3
do Regulaminu użytkowania monitoringu wizyjnego

REłESTR I]zlAŁAN w SysTEnm MONITORINGu

Lp. Data Opis wykonanego działania
Osoby Podpisy osób

vTkonujące vwkonujących

1.

2.

3.

4.

5.

Opis wykonanej operacji powinien zawierać:

- w przypadku wglądu  do nagrań - imię i nazwisko osoby wglądającej,  cel  i zakres (okres
zapisu, nmery kamer),

- w przypadku zapisu na nośnik -cel i zakres zabezpieczonego materiału (okres zapisu, numery
kamer), dane osoby, której przekazano nośnik,

- w przypadku przekazania nośnika - cel  i zakres zabezpieczonego materiału (okres zapisu,
numery kamer), dane osoby/instytucji, której przekazano nośnik,

- w przypadku niszczenia nośników - opis (nazwę) niszczonego nośnika, sposób zniszczenia.
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Załączrik Nr 4
do Regulaminu użytkow ania monitoringu wizyjne go

WZNACZENIE

o soBy ODPowmDZIALNE- ZA PRAWIDŁoWE FUNKc-ONOWANIE
SYSTEMU MONITORINGU lhrlzYJNEGO

Z dniem upoważniam Panapanią :

do wykonywania zadań związanych z obsługą technic2mą systemu monitoringu wizyjnego,
w tym do rejestracji nagrań na nośnikach zewnętrzmych.

Upoważnienie j est ważne / do odwołania / do dnia*

®odpis Administratora D anych
Osobowch)

Upowżniony:

• jest odpowiedzialny za implementację mechanizmów bezpiex)zeństwa systemu monitoringu

wizyjnego,

• potwierdza zmajomość aktualnych przępisów określających zasady ochrony danych

osobowych oraz wprowadzonych przez ADO dokumentów Polityki ochrony danych
osobowych i Regulaminu ochTony danycli osobowych,

•potwierdza odebrarie haseł użytkownika o prawach administratora umożliwiających
wykonywmie czynności związanych z 2arządzaniem urządzeniami,

• oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań

związanych z technic2mą obsługą systemu monitoringu wizyjnego.

Przyjmuj ę do wiadomości i stosowania:

(data i podpis upoważnionego)

zyrodn\cze!
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