REGULAMIN
MONITORINGU
ORAZ
UDOSTĘPNIANIA
NAGRAŃ
MONITORINGU W CENTRUM KULTURY „ZAMEK” WE WROCŁAWIU
§1
Zapisy ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa:
a. cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Centrum
Kultury „Zamek”;
b. lokalizacje usytuowania kamer;
c. zasady zapisu obrazu;
d. zasady udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego.
2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Centrum Kultury „Zamek” we
Wrocławiu, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław.
§2
Cel monitoringu
1. System monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz ochronę osób i mienia na terenie infrastruktury Centrum Kultury
„Zamek” we Wrocławiu, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław. Przesłanki
umożliwiające funkcjonowanie monitoringu na terenie Centrum Kultury „Zamek” mają
odzwierciedlenie w następujących podstawach prawnych:
a. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922 z późn. zm.)
b. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432 z
późn. zm.).
§3
Obszar i zasady monitoringu
1. Miejsca objęte monitoringiem:
a. Części zewnętrzne na terenie przyległym do budynku Centrum Kultury „Zamek”,
w szczególności tarasy zewnętrzne, drzwi wejściowe główne oraz poboczne, teren
zielony, parking.
b. Części wewnętrzne budynku Centrum Kultury „Zamek”, w szczególności korytarze
i galeria.
2. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za
pomocą kamer, nie zawierają nagrań audio.
3. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo.
4. Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego nie przekracza 14 dni, licząc
od dnia nagrania. Następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na
urządzeniu rejestrującym.
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§4
Zakres monitoringu
1. System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery na zewnątrz i wewnątrz budynku,
rejestratory zapisujące obraz na dysku, monitory pozwalające na podgląd nagrań.
2. Odpowiedzialnym za system monitoringu tj. serwis i konserwację sprzętu jest podmiot
zewnętrzny, z którym Centrum Kultury „Zamek” podpisał odpowiednią umowę na
wyżej wymienione czynności.
3. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego na podstawie upoważnienia mają następujące
osoby:
a. pracownicy podmiotu zewnętrznego, świadczącego usługę w zakresie ochrony
fizycznej osób i mienia, z którym Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu zawarł
stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i zobowiązał do
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
zapewniających odpowiednią ochronę danych osobowych.
b. Administrator Systemu Informatycznego,
c. Osoby upoważnione przez Dyrektora Centrum Kultury „Zamek”.
§5
Ochrona danych osobowych
1. Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec danych
podmiotów, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu
wizyjnego.
2. Powyższy obowiązek informacyjny jest spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli
informacyjnej w następujących miejscach: wejście do siedziby Centrum Kultury
„Zamek”, brama główna od ul. Średzkiej (wejście na teren objęty monitoringiem), pod
kamerą znajdującą się na tyłach Centrum Kultury „Zamek”. Dodatkowo klauzula
informacyjna została zamieszczona na stronie internetowej Centrum Kultury „Zamek”.
3. Klauzula informacyjna, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§6
Udostępnienie nagrań
1. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się jedynie na pisemny wniosek
uprawnionym do tego organom – np. Policji, Prokuraturze, Sądom w zakresie
prowadzonych przez nie czynności.
2. Nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane osobom fizycznym, gdyż mogłoby
to prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich.
3. W przypadku uzasadnionych wniosków osób fizycznych lub w/w organów tj., jeśli
nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
istnieje możliwość przedłużenia terminu przechowywania nagrań o czas niezbędny do
zakończenia postępowania.
4. Osoba fizyczna lub organ zainteresowany zabezpieczeniem nagrania z monitoringu
wizyjnego na poczet przyszłego postępowania, może złożyć pisemny wniosek w tej
sprawie. Wniosek z prośbą o zabezpieczenie nagrania skierowany do Dyrektora
Centrum Kultury „Zamek”, najpóźniej 7 dni od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie
zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego.
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5. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:
iod@zamek.wroclaw.pl.
6. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa
wszystkich osób i mienia.
7. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych,
które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
8. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres dłuższy niż 14 dni.
§7
Zapisy końcowe
1. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają
ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym
podmiotom.
2. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu
wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony
danych osobowych. Administrator wydał tym osobom stosowne upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych, a z podmiotami zewnętrznymi zawarł stosowne
umowy powierzenia danych osobowych.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załacznik 1.
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