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REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO 

W GRAPHIC SP. Z O.O. 

 

§ 1   

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w GRAPHIC sp. 

z o.o., w tym miejsca instalacji kamer, reguły i zapisu informacji oraz sposoby ich zabezpieczenia, 

a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach. 

2. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunek) w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa 

i porządku oraz ochrony osób i mienia.  

3. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest GRAPHIC sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 94, 

40-816 Katowice. 

§ 2   

1. Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek GRAPHIC sp. z o.o. mieszczącej się w Katowicach 

przy ul. Bocheńskiego 94, w tym pomieszczenie biura obsługi klienta oraz hali głównej, a także 

terenu wokół budynku. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wprowadzonego monitoringu zawiera klauzula 

informacyjna dla osób, których dane osobowe mogą być w ten sposób przetwarzane. 

3. Klauzula, o której mowa w ust. 2 jest zamieszczona przy wyjściu głównym do budynku. Treść 

klauzuli stanowi załącznik do Regulaminu.  

4. Monitoring funkcjonuje całodobowo, a rejestracji podlega tylko obraz. 

5. Miejsca objęte monitoringiem oznakowane są stosownymi tabliczkami informacyjnymi.  

 

§ 3   

1. System monitoringu wizyjnego w GRAPHIC sp. z .oo. składa się z: 

1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków  

2) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym 

3) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń. 

2. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach GRAPHIC sp. 

z o.o. do którego dostęp mają tylko upoważnieni pracownicy.  

3. Dostęp do obrazu monitoringu mają upoważnieni pracownicy. 

 

§ 4  

1. Nagrania z monitoringu są przetwarzane wyłącznie w celu, o którym mowa w § 1 ust. 2 i są 

przechowywane (w zależności od ilości nagrania) przez okres od 1 do 3 miesięcy od nagrania, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu, jeśli nagrania z obrazu stanowią dowód 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mogą stanowić dowód w takim 

postępowaniu (np. ustalenie sprawcy kolizji drogowej/ włamania).  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, nagranie z monitoringu zostaje: 

1) zabezpieczone na wniosek osoby trzeciej  

2) zabezpieczone lub udostępnione na wniosek organu prowadzącego postępowanie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 składany jest formie pisemnej do zarządu GRAPHIC sp. z o.o. 

i określa datę, w tym przybliżony czas oraz miejsce zdarzenia. 

5. GRAPHIC sp. z o.o. nie udostępnia nagrań z monitoringu osobom trzecim.  

6. W przypadku decyzji o zabezpieczeniu danych osobowych z monitoringu, osoba upoważniona 

przez Administratora sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego 

dotyczy wniosek oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:  

1)  numer porządkowy kopii 

2) okres, którego dotyczy nagranie  

3) źródło danych, np.: kamery na zewnątrz budynku  

4) data wykonania kopii 

5) dane osoby, która sporządziła kopię.  
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7. W przypadku decyzji o udostępnieniu danych osobowych z monitoringu, Administrator sporządza 

kopię, która następnie zostaje wydana właściwemu organowi prowadzącemu postępowanie.  

8. Kopia, o której mowa w ust. 7 przechowywana jest w zamkniętej szafie w wyznaczonym do tego 

pomieszczeniu do czasu rozstrzygnięcia sprawy, dla której kopia została wykonana, jednak nie 

dłużej niż przez okres 4 miesięcy. 

 

§ 5  

1. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do 

przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

2. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone 

na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej GRAPHIC sp. z o.o. oraz 

tablicy informacyjnej przy wyjściu głównym do budynku.  

 

§ 6  

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

                                                                                         PRZEZES ZARZĄDU GRAPHIC SP. Z O.O. 

 

                                                                                           TOMASZ MOL 


