
Regulaminu funkcjonowania i administrowania 

systemem monitoringu wizyjnego  

w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury 

                                                  I. Postanowienia ogólne 

1.Przez system monitoringu wizyjnego zwany dalej „monitoringiem” rozumie się instalację 

składającą się ze sprzętowych i programowych elementów służącą do odbioru obrazu, jego 

rejestracji i odtwarzania. Monitoring wizyjny wykonuje się w otwartej przestrzeni publicznej 

tj. przestrzeni powszechnie dostępnej dla nieograniczonego kręgu osób. 

2.Administratorem danych osobowych (wizerunek) jest  TRZEBIATOWSKI OŚRODEK 

KULTURY,  w tym Biblioteka Publiczna im Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej oraz 

Muzeum Pałacowe ul. WOJSKA POLSKIEGO 67 w TRZEBIATOWIE,  reprezentowany 

przez Dyrektora. 

2.W Trzebiatowskim  Ośrodku Kultury stosowany jest monitoring wizyjny w celu 

zabezpieczenia obiektu i terenu wokół obiektu, 

 (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO) z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie 

usprawiedliwionego interesu Administratora. 

3.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem  

Ochrony Danych pod adresem e-mail: tok@trzebiatow.pl  lub telefonicznie 91 3872614. 

4.Zapisy z monitoringu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla 

których zostały zebrane i przechowuje przez okres do 14 dni. 

5.Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom  uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

6.Osobie zarejestrowanej przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu do  ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7.Osoba zarejestrowana przez monitoring wizyjny  ma  prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego  ( Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jej  danych 

osobowych  narusza Przepisy RODO. 

 

                                  II. Administrowanie systemem i nadzór 

1.Administrowanie systemem, nadzór oraz odpowiedzialność za bieżącą pracę i 

funkcjonowanie systemu ponosi: 

     a) Operator Systemu Wizyjnego (OSW) – osoba wyznaczona przez ADO – w zakresie 

merytorycznym, zapewnia ciągłość obsługi serwisowej oraz wdrażania procedur związanych z 

funkcjonowaniem systemu. 

     b) Inspektor Ochrony Danych (IOD) - w zakresie zapewnienia ochrony przetwarzanych 

danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do 

systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich 

działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie ochrony danych osobowych, współpracuje 

z operatorem systemu. 

2.Osoby upoważnione do dostępu do systemu, są zobowiązane do nieudostępniania informacji 

uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu oraz dotyczących bezpieczeństwa 

funkcjonowania systemów. 

 

3.Dane zarejestrowane na nośniku oraz kopie obrazu można udostępnić uprawnionym 

podmiotom w zakresie prowadzonych przez nie czynności, w szczególności sądom, 

prokuratorom, policji, straży miejskiej na podstawie pisemnego wniosku. 

4.Podmioty uprawnione mogą korzystać z systemu tylko w niezbędnym zakresie, w celu 

zapobiegania lub wykrywania przestępstw lub wykroczeń, w sposób, który nie utrudni 

realizacji celu funkcjonowania systemu. 



III. Rejestrowanie zdarzeń, sposób i terminy przechowywania nagrań  

oraz tryb ich usuwania. 

1.Rejestracja obrazu odbywa się na stanowisku nieprzerwanie przez całą dobę. 

2.Obszar obserwowanej strefy jest uzależniony od zasięgu kamery i ograniczających jej pole 

widzenia występujących przeszkód terenowych. 

3.Praca kamery, podczas obserwacji wyznaczonego obszaru odbywa się samoczynnie - 

obserwowane otoczenie w zasięgu kamery. 

4.Zarejestrowany obraz przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 14 dni od daty rejestracji, 

a następnie podlega automatycznemu zniszczeniu poprzez nadpisanie kolejnych nagrań. 

5.Kopie nagrań zawierające naruszenia prawa są wykonywane i przekazywane wyłącznie na 

wniosek uprawnionego podmiotu. Usuwanie nagrań będzie realizowane, w zależności od 

sposobu rejestracji obrazu, przez jego skasowanie lub nadpisywanie, przy zakazie jego 

technicznego odzyskania, chyba że odzyskanie zostanie nakazane przez organ uprawniony w 

ramach prowadzonego postępowania. 

6.Przeglądanie i pobieranie nagrania z monitoringu odbywa się na pisemny wniosek (Załącznik 

nr 1 do Regulaminu) instytucji uprawnionej, która w danej sprawie wykonuje czynności 

służbowe, na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego lub Kodeksie 

Postępowania w Sprawach o Wykroczenie. W sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się 

zgłoszenie wniosku ustnie, lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni, dostarcza się pisemny 

wniosek. Wykorzystanie zarejestrowanego obrazu każdorazowo podlega rejestracji. 

a)wykorzystanie materiału video zarejestrowanego na stanowisku polega na 

zabezpieczeniu obrazu ze zdarzeń będących przedmiotem postępowania karnego, w 

sprawach o wykroczenia, postępowaniach administracyjnych, poprzez sporządzenie 

zapisu na nośniku w postaci płyty CD-R, DVD-R lub innym; 

b)zabezpieczeniu wizerunku sprawców przestępstw i wykroczeń do prowadzonych 

postępowań; 

7.Miejscem przechowywania nagrań jest rejestrator znajdujący się w zamkniętym 

pomieszczeniu. 

8.Nie przechowuje się kopii nagrań. Sporządzone kopie nagrań, przekazuje się niezwłocznie 

uprawnionemu podmiotowi. 

                                                 IV. Postanowienia końcowe 
1.Obowiązek informacyjny w odniesieniu do systemu w otwartej przestrzeni publicznej 

realizuje się poprzez: 

  a) oznaczenie  miejsca usytuowania kamer wchodzących w skład systemu monitoringu 

wizyjnego poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych; 

  b) informację na stronie internetowej TOK, 

2.W sprawach nieuregulowanych, w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa. 

3.Regulamin Monitoringu zamieszczony jest na stronie BIP TOK, dostępny jest w siedzibie 

Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu funkcjonowania i administrowania 

systemem monitoringu wizyjnego  

w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury 

 

 

 

 __________________ 

 podmiot występujący Trzebiatów, ……………… 

 (data) 

znak sprawy …………………………… 

 

 

 

WNIOSEK 

o udostępnienie zapisu z monitoringu wizyjnego w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury  

 

 

Wnoszę o udostępnienie przeglądu / sporządzenie i przekazanie kopii* materiału archiwalnego 

zarejestrowanego na stanowisku monitoringu: 

 

Start: 

Data godz. uwagi 

   

Koniec: 

Data godz. uwagi 

   

 

Materiały wykorzystane będą w celu: ................................................ 

 

 

 

 

 

 ………………………… 

 czytelny podpis 

 

* właściwe podkreślić 


