
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.

§ 1
Regulamin  określa  zasady  funkcjonowania  monitoringu  wizyjnego  w  Ośrodku  Sportu  

i Rekreacji w Sędziszowie.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. „Monitoring” lub „system monitoringu” – system monitoringu wizyjnego w obiektach

Ośrodka Sportu  i  Rekreacji  w Sędziszowie  z  siedzibą  przy  ul.  Dworcowej  20A,  

28-340 Sędziszów oraz w obiektach Bazy Turystyczno – Kulturalno – Rekreacyjnej 

w Sędziszowie, przy ul. Sportowej 5.

2. Administrator – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.

§ 3

Cel i podstawy prawne zastosowania monitoringu:

1. zapewnienie  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  osobom  korzystającym  

z obiektów OSiR;

2. zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom OSiR; 

3. ochrona mienia OSiR;

4. umożliwienie  wykrywania  zachowań  szkodzących  OSiR,  jego  pracownikom,  lub

narażających OSiR na straty;

Monitoring wizyjny wprowadza się na podstawie art. 1041  §1, art. 1042 §1, art. 222 Ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2018 poz. 917) oraz na podstawie 

art.  9a  Ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  

(Dz. U. z 2019 poz. 506).

§ 4

1. System  monitoringu  wizyjnego  obejmuje  obiekty  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  

w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20A i przy ul. Sportowej 5.

2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń socjalnych.

3. System monitoringu wizyjnego składa się z:

a. – Kamer rejestrujących obraz,

b. – Urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośnik fizyczny,

c. – Stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

4. Urządzenie  rejestrujące  i  stacja  monitorowania  znajdują  się  w  budynku  Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Sedziszowie, przy ul. Dworcowej 20A oraz w budynku na Bazie

Turystyczno- Kulturalno-Rekreacyjnej, przy ul sportowej 5 w Sędziszowie.



5. Systemem monitoringu objęte są następujące obiekty i obszary:

 Budynek  Ośrodka Sportu  i  Rekreacji  w Sedziszowie,  ul.  Dworcowa 20A,  

28-340 Sędziszów:

 Hala sportowa,

 Hala basenowa,

 Siłownia,

 Korytarz na parterze,

 Korytarz na piętrze,

 Hol główny,

 Parking,

 Boiska i teren przed budynkiem,

 Teren za budynkiem.

 Baza  Turystyczno  –  Kulturalno  –  Rekreacyjna,  ul.  Sportowa  5,  

28-340 Sędziszów:

 Budynek główny ze sceną,

 Korytarz w budynku, 

 Teren przed sceną,

 Parking

 Pomieszczenie monitoringu,

 Altana z grillem,

 Kamery obejmujące teren Bazy TKR.

6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

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

8. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres:

 Rejestrator 16 kanałowy KSRE 17 dni,

 Rejestrator 8 kanałowy (dot. hali basenowej) 27 dni,

 Rejestrator 16 kanałowy nr 1 – Baza TKR 15 dni

 Rejestrator 16 kanałowy nr 2 – Baza TKR 9 dni, 

a  następnie  dane  ulegają  usunięciu  poprzez  nadpisanie  danych  na  urządzeniu

rejestrującym.

9. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację

o celach, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu, która stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 5.



1. Informacja  o funkcjonowaniu  monitoringu  wizyjnego  podawana  jest  poprzez

rozmieszczenie  tablic  z piktogramem  kamery  na  terenie  i przy  wejściach  do

budynków.

Administrator realizuje obowiązek informacyjny względem Art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

2. Na  tablicy  ogłoszeń  oraz  na  stronie  internetowej  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  

w Sędziszowie w zakładce RODO „Monitoring” zamieszcza się następującą klauzulę:

„Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Sędziszowie  prowadzi  monitoring  wizyjny  budynku  oraz

terenu  wokół  niego  w celu  zapewnienia  porządku  publicznego  i bezpieczeństwa  osób

przebywających  na  monitorowanym  terenie,  ochrony  przeciwpożarowej

i przeciwpowodziowej  oraz ochrony mienia.  Podstawę prawną wprowadzenia  monitoringu

stanowią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019

poz. 506) oraz itp. 222 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 

Administratorem systemu monitoringu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie. 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych:  e‐mail: iod@czi24.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://osir.sedziszow.pl/?page_id=20054

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres:

 Rejestrator 16 kanałowy KSRE 17 dni,

 Rejestrator 8 kanałowy (dot. hali basenowej) 27 dni,

 Rejestrator 16 kanałowy nr 1 – Baza TKR 15 dni

 Rejestrator 16 kanałowy nr 2 – Baza TKR 9 dni, 

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej  Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w  Sędziszowie w zakładce RODO”.

§ 6.

Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają osoby upoważnione do przetwarzania danych.

§ 7.

1. Dane  zarejestrowane  w ramach  monitoringu  wizyjnego  nie stanowią  informacji

publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji

publicznej.

https://osir/
mailto:iod@czi24.pl


2. Zapis  z systemu  monitoringu  wizyjnego  może  być  udostępniony  wyłącznie

uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie

pisemnego wniosku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Każdorazowe zabezpieczenie danych z monitoringu wymaga zgody Administratora.

4. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby

przyszłego postępowania może zwrócić się do administratora z pisemnym wnioskiem

o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

5. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest

w zamkniętym pomieszczeniu  i udostępniania  uprawnionym  organom,  itp.  Policji,

sądom itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po

upływie sześciu miesięcy od dnia jej  sporządzenia,  a z czynności tej  sporządza się

protokół.

6. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

§ 8.

Niniejszy  Regulamin  wraz  z  załącznikami  wchodzi  w  skład  Regulaminu  Pracy  Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.

Sporządziła: Sylwia Kulasek



Załącznik Nr 1 do Regulaminu funkcjonowania 

monitoringu wizyjnego w OSiR Sędziszów

…………………….

……………………..

……………………..

(Dane pracownika)   

Niniejszym wskazuje  się cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu na terenie

zakładu: 

1. zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, 

2. ochrony mienia  pracodawcy, 

3. zapewnienie  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  osobom  korzystającym  

z obiektów OSiR;

4. zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę

na szkodę,

5.  umożliwienie  wykrywania  zachowań  szkodzących  pracodawcy,  pracownikom lub

narażających pracodawcę na straty.

Pracodawca  prowadzi  monitoring  wizyjny  z  wykorzystaniem  kamer  przemysłowych.

Przedmiotowy  monitoring  będzie  obejmował  rejestrację  obrazu  z  kamer  monitoringu.

Monitoring wizyjny obejmuje następujące obiekty i obszary:

1.  Budynek  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Sedziszowie,  ul.  Dworcowa  20A,  

28-340 Sędziszów;

2. Baza Turystyczno – Kulturalno – Rekreacyjna, ul. Sportowa 5, 28-340 Sędziszów

Zakres  danych  przetwarzanych  w wyniku stosowania  monitoringu  (rejestr  obrazu  

z kamer wizyjnych) jest adekwatny do wyżej określonych celów.

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą monitoringu.

…………………………..
PODPIS PRACOWNIKA



Załącznik Nr 2 do Regulaminu funkcjonowania 

monitoringu wizyjnego w OSiR Sędziszów

Wniosek o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego

Sędziszów, dnia……………………

Dot. obiektu ……………………………………………………., przy ul. …………………..,
w Sędziszowie.

………………………………..
(imię i Nazwisko)

……………………………….
(adres zamieszkania)

……………………………….
(seria i nr dowodu osobistego)

………………………………..
(tel. kontaktowy)

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego:

Zakres czasowy …………………………………………………………………………………

Dokładna lokalizacja ……………………………………………………………………………

Opis  zdarzenia  i  cel  uzyskania  nagrania…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie

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

………………………….                                                        …………………………………..
            (data)                                                                                                  (podpis)


