
REGULAMIN  FUNKCJONOWANIA  MONITORINGU  WIZYJNEGO 

W  SPOŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „WESTALKA” 

W NAKLE  NAD  NOTECIĄ  UL. WICHROWE WZGÓRZE 3 

 §  1 

 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego  usytuowanego 

przy ul. Wichrowe Wzgórze 3 i Gimnazjalnej 1a w Nakle nad Notecią, reguły rejestracji                     

i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania 

zgromadzonych danych o zdarzeniach. 

2. Opracowano na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679           

z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

3. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Westalka” z siedzibą              

w Nakle nad Notecią przy ul. Wichrowe Wzgórze 3, więcej informacji można uzyskać w 

siedzibie Spółdzielni przy ul. Wichrowe Wzgórze 3 w Nakle nad Notecią. 

 

§  2. 

 

Cel montażu monitoringu 

 

Celem monitoringu jest: 

a/ zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników przebywających na terenie 

monitorowanym 

b/ zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa mienia oraz danych administrowanych 

przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Westalka” w Nakle nad Notecią 

c/ ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu 

d/ ustalenie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieży, itp.), które miały 

miejsce w obszarze terenu objętego monitoringiem 

e/ ograniczenie dostępu do obiektów osób nieuprawnionych i niepożądanych 

 

§  3. 

 

Obsługa monitoringu 

 

1. Dostęp do monitoringu i zgromadzonych w ramach monitoringu danych mają osoby  

posiadające stosowne upoważnienie Administratora Danych Osobowych. 

2. Rejestrator monitoringu znajduje się w biurze Spółdzielni, w budynku - pomieszczeniu 

zabezpieczonym drzwiami antywłamaniowymi i metalową kratą. 

3. Dostęp do danych zgromadzonych na rejestratorze możliwy jest poprzez oprogramowanie 

zainstalowane na rejestratorze. 



4. Dostęp do danych wymaga uwierzytelnienia. 

5. Wszystkie  dane rejestrowane poprzez monitoring są zapisywane na rejestratorze danych i są 

dostępne przez 14 dni. Po tym terminie dane są automatycznie usuwane. 

6. Zgromadzone dane nie podlegają archiwizacji. 

§ 4. 

Zakres stosowania monitoringu 

1. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. 

2. System monitoringu wizyjnego składa się z następujących elementów: 

- kamer monitorujących bezpośrednie otoczenie przy ul. Gimnazjalnej 1a w Nakle nad 

Notecią (trawnik, parking, chodnik i ulicę) oraz przy ul. Wichrowe Wzgórze 3 (wejście do 

biura Spółdzielni, plac zabaw przed budynkiem Wichrowe Wzgórze 2 oraz częściowo parking 

samochodowy) 

- rejestratora zapisującego obraz z kamer na dyskach twardych 

- laptopa, umożliwiającego podgląd obrazu z poszczególnych kamer 

- oprogramowanie oraz okablowania 

3. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 

§  5. 

Udostępnianie danych 

1. Zapis obrazu może być udostępniony za zgodą Administratora Danych Osobowych na 

podstawie pisemnego wniosku, mającego na celu wyjaśnienie okoliczności: 

- zdarzeń związanych z zachowaniem nagannym, wybrykami chuligańskimi oraz innymi 

zachowaniami niepożądanymi zagrażającymi zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników 

obiektu 

- sytuacji konfliktowych lub związanych z ustalaniem sprawców czynów nagannych 

(zniszczenia mienia, kradzieży, itp.) w obrębie ternu monitorującego 

2. Dane gromadzone w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie 

podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

§  6. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzje podejmie Prezes 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka”. 

2. Obowiązujące zasady, wchodzą w życie z dniem podpisania Postanowienia Prezesa Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka”. 

 

 


