REGULAMINU MONITORINGU
§ 1 Podstawa prawna
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "EMDK" s.c. Mirosław Kazula, Elżbieta
Kazula, ul. Słowackiego 32, 23 – 204 Kraśnik, NIP: 715 174 79 30, (dalej Administrator)
wprowadza w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w Kraśniku, przy ulicy
Słowackiego 32, techniczne środki bezpieczeństwa umożliwiające rejestrację obrazu nad
terenem zakładu pracy i terenem wokół zakładu pracy (monitoring wizyjny).
Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.
§ 2 Cel zastosowania monitoringu
Zastosowane formy monitoringu są niezbędne:
1) do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, a także osób przebywających
w miejscu prowadzenia działalności wymienionym powyżej oraz ochrony mienia
Pracodawcy,
2) do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy
oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, a także
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę
na szkodę.
§ 3 Zakres monitoringu
1) Monitoring wizyjny polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane w
Kraśniku, przy ulicy Słowackiego 32 kamery obejmuje pomieszczenia:
a) wejście do sklepu,
b) przejścia pomiędzy regałami,
c) pomieszczenia z asortymentem wyposażeniem sklepowym,
d) korytarze i ciągi komunikacyjne, przyzakładowy parking główny parking oraz plac
wokół budynku.
2) Monitoring jest prowadzony całodobowo.
§ 4 Zakazy związane z monitoringiem
Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni etc.
§ 5 Czas przechowywania informacji z monitoringu
1) Rejestracji i zapisowi systemu monitoringu podlega tylko obraz (bez dźwięku)
z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku.
2) Rejestracja obrazów dokonywana jest "w pętli" – po 35 dniach są one automatycznie
i bezpowrotnie kasowane; w ich miejsce nagrywane są kolejne bieżące obrazy
3) Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały
zebrane, i przechowuje przez okres wskazany w pkt. 2 – nie dłuższy niż 3 miesiące
od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
4) W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą
one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
5) Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu
zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których
nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6 Wewnątrzzakładowa podstawa prawna monitoringu
1) Podstawą wprowadzenia monitoringu jest Obwieszczenie Pracodawcy.
2) Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji pracodawcy.
Informacje o ich umiejscowieniu w określonych pomieszczeniach stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
3) Do przeglądania zarejestrowanego obrazu oraz do kontroli urządzeń rejestrujących
obraz mogą zostać jedynie upoważnieni pracownicy. Osoby wyznaczone otrzymują
imienne upoważnienia do czynności związanych z monitoringiem i nadzorem nad
urządzeniami.
4) Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację
o monitoringu na terenie siedziby pracodawcy ze wskazaniem które pomieszczenia są
objęte monitoringiem i w jakim czasie.
5) Wejścia do budynków oraz pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane
tablicami z rysunkiem kamery i napisem "Teren monitorowany" lub "Pomieszczenie
monitorowane". Tablica może znajdować się nad drzwiami wejściowymi do
określonych pomieszczeń.
§ 7 Prawa osób objętych monitoringiem
1) Dane zarejestrowane na nośniku podlegają ochronie, nie stanowią informacji
publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu ochrony danych osobowych oraz
informacji objętych prawem tajemnicy przedsiębiorstwa, i nie podlegają udostępnieniu
nieuprawnionym podmiotom.
2) Dane zarejestrowane na nośniku, przetwarzane są w celu prowadzenia wewnętrznych
postępowań wyjaśniających oraz mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym
instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań (np. Policji,
Sądom, Prokuraturom oraz innym podmiotom prowadzącym czynności
dochodzeniowo-śledcze) na podstawie pisemnego wniosku.
3) Osoby biorące udział w zdarzeniach zarejestrowanych w systemie monitoringu mogą
wnioskować do Pracodawcy o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania
uprawnionym organom, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku, którego wzór
znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
4) Zabezpieczenie obrazów systemu monitoringu osobie zainteresowanej w związku ze
zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, dewastacji i kradzieży
mienia odbywa się na pisemny wniosek złożony wraz z oświadczeniem o zakazie
rozpowszechniania zabezpieczonych obrazów i użycia ich wyłącznie do celów
związanych z ochroną swoich praw zgodnie z zasadami RODO.
5) Zabezpieczone dane Administrator może przekazać jedynie stosownym organom
w wyniku prowadzonego przez nie postępowania.
6) Osoba zainteresowana ma prawo do zapoznania się z zabezpieczonym materiałem
wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela Administratora i w zakresie
złożonego wniosku, z poszanowaniem praw i wolności innych osób.
7) Zapoznanie się z zabezpieczonym materiałem nie może naruszać dóbr osobistych osób
trzecich oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw m.in. RODO.
§ 8 Wejście w życie
Niniejszy Regulamin wraz z załącznikiem nr 1 wchodzi od dnia 1 maja 2019 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i ich swobodnego przepływu (RODO) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "EMDK"
s.c. Mirosław Kazula, Elżbieta Kazula, ul. Słowackiego 32, 23 – 204 Kraśnik, NIP: 715 174 79 30
(Administrator).
Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) przetwarzane będą w celu ochrony mienia firmy, zapewnienia
bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, do zapewnienia właściwej organizacji pracy, przez okres do
3 miesięcy od momentu rejestracji nagrania.
Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) przekazujemy podmiotom, które wykażą, że na mocy przepisów prawa
są uprawnione do uzyskania danych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
b) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi Danych
Osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora;
f) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych
Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze
względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce
domniemanego naruszenia RODO.

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu
WNIOSEK
o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego
w "EMDK" s.c. Mirosław Kazula, Elżbieta Kazula, ul. Słowackiego 32 - Kraśnik
....................., dnia .....................
....................................................
Imię i Nazwisko
....................................................
Adres zamieszkania
....................................................
Seria i nr dowodu osobistego
....................................................
Telefon kontaktowy
Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego:
zakres czasowy:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
dokładna lokalizacja ze wskazaniem kamer:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
opis zdarzenia i cel uzyskania nagrań:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że celem niniejszego wniosku jest dochodzenie
przysługujących mi praw w związku z zaistnieniem wskazanych wyżej zdarzeń.

......................................
Data

......................................
Czytelny podpis

