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T,^RZĄDZY'NItr NR 4an8

wÓrrł GMINY BARTNICaKA
z dnia 2 sierpnia 2018 roku.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i elcploatacji

mouitoringu wĘjnego na terenie flrzętlu Gminy Bartniezka

Na podstawie art. 222 ustavły z dnia26 czerwca 19?4 r. * Kodeks pracy (Dz.tJ ' z

2018r' poz.917 zpóźn' zm') zarządzam co następuje:

$ 1. Wprowadza się Regulamin f'unkcjonorvania' obsługi i eksploatacji monitoringu

wizyjnego na tęrenie Urzędu Gminy Bartniczka stanowiący załącznik do niniejszego

zaruądzenia.

$ 2. Nadzót nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

$ 3. Pracowników Urzędu zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu

oruz załącznikami, a załącznrk nr 4 do ponizszego regulaminu' zostanie dołączony do akt

osobowych pracownika.

$ 4.Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania'



Załącznik óo Zarządzenia Nr 40/18
Wojta Gmlny Bartńczka
z dnia 2 sierpnia 2018 roku..

REGULAMIN
Funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie lJrzędu Gminy Bartniczka

$1
1. Regulamin okreŚla zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
Z\,vanego dalej ,,monitoringiem'' w otoczęniu budynków, znajdujących się w zasobach Gminy
Bartniczka reguły Ęestracji i zapisu informacji otaz sposob zabezpieczenia, a takŻa
rnożliąłość udcstępniania zgrornadzonyrh daaych.
2. Monitoring stanowi własność Gminy Bartniczka.

$2
Celem instalacji monitoringu w Urądzie Gminy Bartniczka jest:

1. Podniesienie poziomu bezpieezeństwa pracowników oraz petentów urzędu.
2. Zapobieganie dewastacji i lładzieży w budynku urzędu' a takŻę rejestracja zdarzetl

sprzyj aj ąca ustaleniu sprawcy wy'kroczenia łub przestępstwa,
3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie spralvców czynów nagannych (bójki,

kradzieŻ lub zruszczenie mienia itp. ),
4. ograniczenie dostępu do obiektu dla osób nieuprawnionych i niepożądanych.

$3
ł. Systern moni{oriłrgu wizyjnego ob{muje w szczególnośei kamery Ęes{ratory,

okablowanie i oprogramowanie' a ponadto stanorvisko odbieĄące obraz z kamu i
rejestratorów (rejestrator). Miejscęm, w którym znajduje się stanowisko jest określone w
Załącznikunr 1

2. Urząd Gminy posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynku Urzędu na parterze i
piętrze) otaz Zeumętrzny (w miejscach newralgicznych, obejmujących obszar wokół
budynku Urzędu Gminy),

3. Monitoring podlega nadzorowi przez,Wojta Gminy Bartniczka.
4' obsługę informatyczną systemu sprawuje informatyk, który na podstawie upowaadenia

Wójta Gminy Bartniczka' nładostęp do:

a. bezpośredniego podglądu abrazów z kamer i rejestratorów;
b. urządzeniaĘestrującego:
c. zapisów z kamer.

5. Do zapoznania się z zapisami z karner i rejestratorów z monitoringu na terenie
Urzędu są:

a. Wójt Gminy Bartniczka, a w wypadku, określonym w $ 5 ust. 2 równiez osoby
tam wymienione;



b. Sekretarz Gminy Bartniczka,
c. Inne osoby i podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Bartniczka.

$4
1' Monitoring funkcjonuje całodobowo' W godzinach pracy lJrzędu dostęp do podglądu na

Żywo z kamer ma Wójt Grniny Bartniczka.
2. Rejesifacji i zapisowi na nośniku danych, podiega tylko abraz z kańer systemu

monitori ngu wizyj ne go.

3. Administratorem nagrań pochodzących z monitoringu jest wójt Gminy Bartniczka.
4' Dane pochadzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zaĘestrowane

i przechowywane uwazanę są za dane osobowe, w rozumięniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (tIE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2aś r. w sprawie ochrony osób
dłzycznyth w związk-u z ptzetvłarcaniem danych osobowych i w. sprałł'le swobodnego
przepłyłriu takich danych oraz uchylenia dyrektyv'y 95l46lWE

5. obserwacja i Ąestracja w monitoringu obrazu zdarzeń, prowadzona jest z
poszanow-aniem godności człoił{eka. Nie moze byÓ prowadzona w sposób, który
dyskryminuje obserwowane osoby w szczególności Ze względu na płeć, rasę,
przy należnośÓ etni czną, pogl ądy czy vły znanie.

6. Rejestracji kamer nie podlegają obszary w których nie jest wykonywana praca tj.
pomieszczenia socj alne, palarnie, szatnie, stołówki, toaleĘ'

7. Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłuzej, niz 14 dni, a następnie są
kasc.wane automaĘcznie.

8. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich
zapisu, stanowi załączniknr 1 do niniejszego regulaminu.

9. \Ą/ejście do pomieszczenia gdzie przechor,qrłane są nagrania z monitoringu jest mozli:łę
w obecności Wójta, a także po wyrazeniu pisemlej zgody ptzez niego lub w obecnoŚci
upowaznionęgo pracownika który sprawuj e obsługę informatyc zną tad systemem.

$s
' 1. Monitoring ma słuzyc przede wszystkim działalnoŚci prerłencyjnej.

2' Udostępnianie nagrańjest mozliwe uprawnionym organom lub instytucjom, np. Policji,
sądom i prokuratorom itd., po wskazaniu przez nie podstawy faLtycznej oraz prawnej, a
pozostałym podmiotom - w przypadku wykazania przez nie istnienia interesu prawlego lv
udostępnieniu. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody ptzez WÓjta Gminy Bartniczka
lub w przypadkujego nieobecności WzeZ Sekretarza Gminy lub Informatyka.
3. Inf.onuacja o prowadzeniu monitoriłgu wizyjnego w.ervnątrz i la zewtątrz budynkrr, jest
przekazana Za pomocą tabliczek informacyjnych na budynku Urzędu, szczególnie przy
wszystkich wejściach do budynku.
4. Dane zapisane na nośniki nie stanorvią informacji publicznej i nie podlegają udostępnienirł
w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5' Wzór wniosku a zabezpieczenie i udostępnienie danych stanowi załącznik nr 2 i 3 do
niniej szego regulaminu.



6' W wypadkach nie cierpiących zwłoki organ, o którym mowa w ust. Ż, z$asza wniosek
ustnie Wójtowi Gminy Bartniczka lub jednej z osób wymienionych w $3 ust' 4 i 5, a
następnie w terminie nie dłuzsą'łn niz 3 dni dostarcza go na piśmie.
7 łJdsstępnianie nagrań z łnsnitołingu jest ewidencjonowan€ łv ,,Rejestrzs łdoĘpnionych
nagrań z monitoringu Urzędy Gminy Bartruczka.'', prowad'zon)ffn ptzez osobę wskazaną w
$ 3 ust. 4 niniejszego regulaminu, którego wzgt stanowi załącznlk nr 5 do niniejszego

're'gulaminu.

' $6
W miarę potrzeb, a także mozliwości elementy systemu monitoringu będą udoskonalane'
wymienian ę l r azszefzane.

$7
Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania przęzWójta Gminy Bartniczka.



Załączntkff 1 do Regulaminu
funkcjonowanią obsługi i eksp1oatacji
monitoringu wizyjnego na terenie
Urzędu Gmlny Barhriczka

Wykaz miejsc w których znajdują się kamery monitoringu:
1. Jedna kamera zewnętrzna przed wejściem do bud1łrku oraz dwie kamery zewnątrz

budynku tj. jedna z boku budynku urzędu iztyłubudynku.
?- Na parłerze wewnątrz budyntąi dł{e kałłery łnonitołujące łłejscie do wszystkicłr

pomieszczeń na parterue budynku urzędu.
3. Na piętrze wewnątrz budynku dwie kamery monitorujące wejście do wszystkich

pomieszczeń na parteTzę budyr'ku urzędu.
4. Jedna kamera wewnątrz budynku monitorująca wejście do pomieszczeń Gminnego

ośrodka Pomocy Społecznej.
5' Miejsce rejestracji obrazu z monitoringu - biuro Wójta Gminy naparterze.
6' Miejsce przechowywania danych - biuro Wójta Gminy naparterze'



Zilączruknr 2 do Regularrrinu
funkcjonowania obsługi i eksploatacji
monitoringu wĘjnego na terenię
Urzędu Gminy Barnriczka

Wniosek
o zabezpieczenie i udostepnienie danych z monitoringu wiryjnego w zasobach

Urzędu Gminy Bartniczka

MiejscowośÓ, dnia

\-' łrynioskodawca

Siedziba podmiot występującego

Seria i nr dokumentu tozsamości

Telefon kontaklowy

Zwraeam się z prośbąo zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego:

Zakres czasowy:

opis zdarzenia i cel uzyskania nagrań:

Podpis i pieczęć wnioskadawcy



Załącznkrn 3 do Regulaminu
funkcjonowanią obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na terenie
Urzędu Gminy Bar&riczka

Oświadczenie

Ia,ruzej podpisana/y oświadczam, Ze celem zabezpłeczenia wskazanych danych przet,
Urząd G'rniny Bartniczka, z monitoringu wizy3aego j€st dochodz€nie przysługujących rni
praw \^/ zwiąrkuzzaistnieniem wskazanych wżej zóarzefi.

oświadczam, tównież że zapaznałemlam się z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady {LIE) 2c16l679 z'drr'a 2? k"viętnia Ż816 t. w sprawie ochrony osób
{tzycznych w związku z przetwaruanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95l46lwĘ.

Data Podpis



Załącznlknr 4 do Regulalrrinu
funkcjonowanią obsfugi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na terenie
Urzędu Gminy Barnriczka

Bartniczka" dnia.

(imię i nazwisko, stanowisko)

OSWIADCZENIE

oświadczam, że zapoznałem1am) się z Zarządzęniem Nr ,ł0/2018 Wójta Gminy Bartniczka z
dnia 2 sierpnia 2018 roku. w sprawie funkcjonowania, obsługi i eksploatacji m'onitoringu
wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Bańniczka oraz obszatze miejscowości Bartrriczka,
zawierając1rm ,,Reguiamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacj i urząózeń monitoringu
wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Bartniczka.

(data i podpis pracownika sHadajqcego oświadczenie\
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