
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO WE WSI SULISTOWICZKI 

§ 1 

 

OGÓLNE POSTANOWIENIA 

 

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego obiektów wraz z przyległym 

otoczeniem, w tym miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowania zapisu z kamer, 

sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach. 

2. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego są: 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). 

• Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z zm.) 

• Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018r. 

§ 2 

 

CEL I ZAKRES FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO 

 

1. System monitoringu wizyjnego ma na celu: 

• Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, 

• Udostępnienie dla użytkowników w trybie online obrazów w ramach własnych działań Administratora 

Danych w zakresie wypełnienia funkcji widokowej. 

2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Wieś Sulistrowiczki – It Solutions Kamil Wolańczyk ul. 

Stanisławowska 47 Wrocław 

• Stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu na stronie internetowej 

Sulistrowiczki.sobotka.pl pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń. 

3. Monitoring funkcjonuje całodobowo jako podgląd ( tj. w formie relacji na żywo) w trybie ciągłym. 

4. Przetwarzanie danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego w trybie ciągłym nie powoduje 

naruszenia w zakresie wykorzystania danych dla celów innych niż zgodne z prawem. 

5. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku. 

6.  Monitoring wizyjny nie wykorzystuje funkcji wykrywania twarzy, nie jest prowadzone indeksowanie 

zarejestrowanych osób oraz system identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów. 

7. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do 

przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

§ 3 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO 

 

1. Osoby przebywające na terenie objętym monitoringiem wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich 

wizerunku oraz wykonywanych czynności/zachowań, które zostaną zarejestrowane przez system 

monitoringu wizyjnego. 

 

 

 



§ 4 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin i dokumenty z nim powiązane powinny być aktualizowane wraz ze zmieniającymi się przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz monitoringu wizyjnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje It Solutions Kamil Wolańczyk ul. 

Stanisławowska 47 Wrocław 

3. Regulamin może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


