KLAUZULA INFORMACYJNA - monitoring wizyjny
W związku z art. 13 ust 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 15,
50-451 Wrocław, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.
2. W spółdzielni został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem e-mail: iod@sm-budowlani.pl lub korespondencyjnie na adres Spółdzielni.
3. Monitoringiem wizyjnym objęte są:
1) elewacja budynku przy ul. Komuny Paryskiej 15-15a oraz przejazd pod budynkiem przy
ul. Komuny Paryskiej 15-15a,
2) elewacja budynku przy ul. A.Cinciały 1/K.Miarki 3-5 oraz podwórko przy ul. A.Cinciały 1/
K. Miarki 3-5,
3) parking przy ul. Jabłecznej 8-20,
4) elewacja budynku przy ul. Krośnieńskiej 2-16 oraz osłona śmietnikowa.

4. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu ochrony mienia i osób na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania, dla lokalizacji opisanej w:
 § 1 ust.1) - zapis z kamer 21 dni, ,
 § 1 ust.2) - zapis z kamer 12 dni,
 § 1 ust.3) - zapis z kamer 14 dni,
 § 1 ust.4) - zapis z kamer 14 dni.

6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom/osobom uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych na zasadach
określonych w art. 15 RODO, prawo ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych
w art. 18 RODO.
9. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W załączeniu Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu
§1
1. W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu funkcjonuje system monitoringu wizyjnego obejmujący:
1)

elewację budynku przy ul. Komuny Paryskiej 15-15a oraz przejazd pod budynkiem przy
ul. Komuny Paryskiej 15-15a,

2)

elewację budynku przy ul. A. Cinciały 1/K. Miarki 3-5 oraz podwórko przy
ul. A. Cinciały1/K. Miarki 3-5,

3)

parking przy ul. Jabłecznej 8-20,

4)

elewację budynku przy ul. Krośnieńskiej 2-16 oraz osłonę śmietnika,

zwany dalej monitoringiem.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 15,
50-451 Wrocław, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.
3. System monitoringu ma na celu ochronę mienia i osób poprzez sprawowanie nadzoru nad
miejscami objętymi monitoringiem, wskazanymi w § 1 ust.1),2),3),4).
4. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
5. Przechowywanie zapisów z kamer obejmuje czas dla miejsca określonego w:





§ 1 ust.1) - zapis z kamer 21 dni, dobowy, w pętli czasowej,
§ 1 ust.2) - zapis z kamer 12 dni, dobowy, w pętli czasowej,
§ 1 ust.3) - zapis z kamer 14 dni, dobowy, w pętli czasowej,
§ 1 ust.4) - zapis z kamer 14 dni, dobowy, w pętli czasowej,

następnie nagrania są automatycznie kasowane poprzez nagrywanie w to miejsce obrazu bieżących
zdarzeń (tzw. nadpisywanie).
6. Elementy monitoringu, miejsce zainstalowania rejestratora oraz rozmieszczenia kamer:
1) w skład zestawu do monitoringu wizyjnego wchodzą: rejestrator wraz z monitorem, kamery,
uchwyty do kamer, sieć kablowa.
2) rejestrator znajduje się w siedzibie SM „Budowlani”.
3)

rozmieszczenie kamer, w tym miejsca, gdzie zamontowano kamery, liczba kamer oraz
ustawienie kierunku nagrywania:
 elewacja budynku przy ul. Komuny Paryskiej 15-15a - 2 kamery zewnętrzne, przejazd pod
budynkiem przy ul. Komuny Paryskiej 15-15a – 2 kamery zewnętrzne,
 elewacja budynku przy ul. A. Cinciały 1/K. Miarki 3-5 – 2 kamery zewnętrzne, podwórko
przy ul. A. Cinciały 1/K. Miarki 3-5 – 2 kamery zewnętrzne,
 parking przy ul. Jabłecznej 8-20 – 4 kamery zewnętrzne,
 elewacja budynku przy ul. Krośnieńskiej 2-16 - 4 kamery zewnętrzne, osłona śmietnikowa
– 1 kamera zewnętrzna.

7. Miejsca objęte monitoringiem są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.
8. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu podana jest na stronie internetowej Spółdzielni
www.sm-budowlani.pl
§2

1. Odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemu monitoringu jest wyznaczony i upoważniony
przez Administratora pracownik Spółdzielni, który ma dostęp do bezpośredniego podglądu obrazów z kamer, urządzenia rejestrującego oraz zapisów z kamer.

2. Odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu są firmy z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, którzy mają dostęp do
bezpośredniego podglądu obrazów z kamer, urządzenia rejestrującego, zapisów z kamer.
3. Do zapoznania się z zapisami z kamer upoważnieni są członkowie Zarządu Spółdzielni oraz inne
osoby i podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu.
§3
1. Dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w
oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2. Dane zarejestrowane na nośniku, mogą być udostępniane upoważnionym instytucjom w zakresie
prowadzonych przez nie spraw czy postępowań na podstawie pisemnego wniosku, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Na podstawie wniosku o udostępnienie nagrania z monitoringu wizyjnego na terenie SM „Budowlani”, nagranie z monitoringu zapisywane jest na płytach DVD, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni. Jedną płytę DVD przekazuje się za pokwitowaniem osobie
wnioskującej. Wzór „Wniosku o udostępnienie nagrań z monitoringu wizyjnego w zasobach SM
„Budowlani”” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Asystent Zarządu SM „Budowlani” prowadzi rejestr udostępnienia nagrań z monitoringu, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko
Nazwa instytucji
Adres
Telefon

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Do Zarządu
SM „Budowlani” we Wrocławiu

Wniosek o udostępnienie nagrania z monitoringu wizyjnego zlokalizowanego
………………………………………………………… przy ul. ………………………………

Data, godzina i miejsce zdarzenia:
Krótki opis zdarzenia:
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..
Wskazanie celu otrzymania nagrania z monitoringu:
…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..

………………………………......................
(podpis Wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody*:
…………………………………………………..
(Zarząd Spółdzielni)
*właściwe zaznaczyć
Potwierdzam odbiór płyty DVD z nagraniem i oświadczam, że otrzymane materiały zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wskazanym we wniosku.
…………………………………………………..
( data i czytelny podpis Wnioskującego )

Załącznik nr 2
do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu

Uwagi

Potwierdzenie odbioru nośnika

Sposób załatwienia

Data przekazania nośnika

Załatwiający wniosek

Przedmiot wniosku

Data złożenia wniosku

Nr sprawy

Lp.
Dane wnioskodawcy

Lp.

Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego w zasobach SM „Budowlani”

