Załącznik do uchwały Komisji Rewizyjnej nr 5/2018 z dnia 28 listopada 2018r.

REGULAMIN
TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ
Spółdzielni Mieszkaniowo – Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie

§1.
Podstawą prawną upoważniającą Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną „ŻBIKOWSKA” w
Piastowie, zwaną dalej Spółdzielnią będącą jednocześnie administratorem danych
osobowych, do stosowania telewizji przemysłowej (w zakresie określonym prawem) są:
1. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) o ochronie danych
osobowych,
2. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Spółdzielni Mieszkaniowo – Budowlanej
„ŻBIKOWSKA” w Piastowie wprowadzona do stosowania uchwałą Komisji
Rewizyjnej nr 3/2018 z dnia 24.05.2018r. z późniejszymi zmianami.
§2.
1. Celem funkcjonowania systemu telewizji przemysłowej jest zapewnienie bezpieczeństwa
na terenie Spółdzielni.
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§3.
System rozlokowania kamer nadzoruje miejsca mające kluczowe znaczenie dla
bezpieczeństwa tj.: ciągi komunikacyjne, wejścia na teren Spółdzielni (furtki), parking,
miejsce zabaw dla dzieci.
Obserwowanie przy pomocy kamer dotyczy wyłącznie miejsc publicznych tj. terenu i
obiektów Spółdzielni.
Sposób i miejsca montażu kamer uniemożliwiają obserwację osób znajdujących się w
lokalach.
Przy każdym udostępnionym wejściu i wjeździe na teren Spółdzielni, znajduje się
wyraźna informacja, że teren jest monitorowany.
Rejestracja obrazu odbywa się w systemie zamkniętym, tj. transmisja danych poza
zainstalowane urządzenia nie jest możliwa.
Udostępnienie nagrań jest możliwe wyłącznie osobom objętym nagraniem (po
sprawdzeniu, czy na nagraniu nie zarejestrowano innych osób) i organom ścigania.
Zarejestrowany obraz przechowywany jest co najwyżej 21 dni od chwili nagrania.
Dostęp do systemu telewizji przemysłowej mają wyłącznie osoby do tego upoważnione.
W przypadku zauważenia lub zgłoszenia incydentu wskazującego na naruszenie prawa
lub zasad określonych w regulaminach, osoba upoważniona ma obowiązek sprawdzenia,
czy do takiego zdarzenia doszło. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa ma
obowiązek powiadomienia o zajściu policję i zabezpieczenia nagrania na nośniku
zewnętrznym. Utworzenie kopii możliwe jest również na wniosek osoby zgłaszającej taką
potrzebę. Udostępnienie kopii nagrania może nastąpić wyłącznie organom ścigania.
Zasady przekazywania i niszczenia utworzonych kopii określa instrukcja ochrony danych
osobowych nr 1/SMB/2018 z dnia 24.05.2018r.

§4.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Komisję Rewizyjną w dniu 28 listopada 2018r.
według uchwały nr 5/2018r.

