ZARZĄDZENIE NR ,./s £ /2 0 1 6
STAROSTY ŁOWICKIEGO
z dnia .

. marca 2016 r.

w sprawie organizacji systemu monitoringu wizyjnego
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445. zm. poz. 1890). zarządzam, co następuje:
§1. Ustalam ..Regulamin organizacji systemu monitoringu wizyjnego w obiektach
Starostwa Powiatowego w Łowiczu", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego
zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam informatykowi Starostwa Powiatowego
w Łowiczu.

$3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje Sekretarz Powiatu Łowickiego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.KOSTA
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Uzasadnienie:
Podstawowym celem systemu monitoringu wizyjnego w obiektach Starostwa Powiatowego
w Łowiczu jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i interesantów oraz ochrona mienia.
Monitorowanie za pomocą kamer wideo jest przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
art. 7 pkl 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dlatego też
administrator danych osobowych powinien w odpowiedni sposób zabezpieczyć dane uzyskane
w wyniku prowadzonego monitoringu oraz przechowywać je tylko przez taki czas. jaki jest
niezbędny dla celów monitorowania (czas ograniczony do minimum).
Zarządzenie
wprowadzające Regulamin porządkuje zasady monitoringu i udostępniania danych
z obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik
do Zarządzenia N r . A 3 7 2 0 16
Starosty Łowickiego
z dnia ..0&. marca 2016 r.

Regulamin organizacji systemu monitoringu wizyjnego
w obiektach Starostwa Powiatowego w Łowiczu
§1. 1. Podstawowym celem systemu monitoringu wizyjnego w obiektach Starostwa
Powiatowego w Łowiczu nazywanego w dalszej części Systemem, jest zwiększenie
bezpieczeństwa pracowników i interesantów oraz ochrona mienia.
2. W skład Systemu wchodzą urządzenia wyszczególnione w Wykazie Elementów
Systemu Monitoringu Wizyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2 zawiera co najmniej: numer kolejny elementu, nazwę
urządzenia, jego lokalizację, spełniane zadanie oraz harmonogram zapisu danych, jeżeli
urządzeniem jest kamera wizyjna.
§2. Praca Systemu opiera się o wymienione poniżej założenia:
1) urządzenia Systemu nie rejestrują i nie zapisują dźwięku;
2) obraz z kamer stanowiących element Systemu podlega rejestracji i zapisaniu
na nośniku fizycznym, tj. dysku twardym lub karcie pamięci;
3) maksymalny czas przechowywania danych zależny jest od pojemności stosowanego
nośnika oraz możliwości Systemu, nie przekracza jednak 30 dni. Po upływie
maksymalnego czasu przechowywania dane są kasowane poprzez nadpisanie.
§3. 1. Prawidłowe funkcjonowanie Systemu poprzez monitorowanie sprawności
urządzeń nagrywąjąco - rejestrujących zapewnia pracownik zatrudniony w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu na stanowisku informatyka, zwany dalej informatykiem.
2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo fizyczne nośników danych Systemu są:
1) osoby sprawujące dozór w budynku przy ul. Stanisławskiego 30. pracownicy firmy
ochroniarskiej na podstawie podpisanej umowy w zakresie dostępu do pomieszczeń,
w którym znajdują się przedmiotowe nośniki;
2) informatyk - w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nośników fizycznych, poprzez
zabezpieczenie pomieszczeń serwerowych i dystrybucyjnych.
3.
Zdarzenia mające/mogące mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie Systemu, w tym
przede wszystkim akty wandalizmu przeprowadzone na elementach Systemu oraz przerwy
w dostawie prądu, a także nieprawidłowości w funkcjonowaniu podglądu wizyjnego
zauważone przez służby dozorujące, powinny być niezwłocznie zgłoszone informatykowi,
który informuje Administratora Danych Osobowych i Administratora Bezpieczeństwa
Informacji o zdarzeniu i podjętych działaniach.
/
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§4. 1. Do zapoznawania się z nagraniami systemu monitoringu upoważnieni są:
1)
2)
3)
4)
5)

Starosta Łowicki i Wicestarosta Łowicki;
Sekretarz Powiatu;
informatyk i Administrator Bezpieczeństwa Informacji;
podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów ustawowych i wyłącznie
w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla realizowanych przez nie zadań;
inne osoby po uzyskaniu pisemnego upoważnienia Starosty Łowickiego wyłącznie
w zakresie wyznaczonym upoważnieniem.

2. Prawo do korzystania z systemu monitoringu poprzez podgląd w czasie
rzeczywistym obrazu przekazywanego z kamer posiadają osoby wymienione w ust. 1
oraz pracownicy sprawujący dozór budynku.
3. Podgląd nagrań monitoringu umożliwia informatyk.

4.
Pomocniczy wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 określa Załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§5. 1. Osoby przebywające na terenie monitorowanym, w tym pracownicy
i interesanci urzędu oraz instytucji mieszczących się w budynkach, w których działają kamery
zostają poinformowane o funkcjonowaniu systemu monitoringu za pośrednictwem
stosownych tabliczek informujących o stosowaniu kamer.
2. Informacja dotycząca administratora danych osobowych, celu oraz zakresu
przetwarzanych danych jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Łowiczu.
3. Lokalizacja oraz praca kamer Systemu nie może naruszać zasad godności osobistej
oraz prawa do prywatności pracowników, interesantów oraz osób trzecich.
4. Identyfikacja osób znajdujących się w obszarze objętym monitoringiem, będzie
prowadzona wyłącznie w przypadku zaistnienia potrzeby, przy uwzględnieniu celów,
o których mowa w §1 ust. 1 i podlegać będzie rygorom wynikającym z ustawy o ochronie
danych osobowych.
5.
Bezpieczeństwo
przetwarzania danych
szczegółowo określa
polityka
bezpieczeństwa, opisująca środki służące zapewnieniu poufności danych przetwarzanych
w systemie monitoringu.
§6. Dane zapisane na urządzeniu rejestrującym obraz z kamer Systemu nie stanowią
informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie
do informacji publicznej.
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Załącznik nr 1
do Regulamin organizacji systemu
monitoringu wizyjnego w obiektach
Starostwa Powiatowego w Łowiczu
ustalonego Zarządzeniem Nr .(?/2016
Starosty Łowickiego
z dnia Av.. marca 2016 r.

Wykaz Elementów Systemu Monitoringu Wizyjnego
Starostwa Powiatowego w Łowiczu
L p.
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O z n a c z e n ie e le m en t u

L o k a liz a c ja

Kamera stacjonarna
z podświetleniem
podczerwonym (noc)

Ściana nad wejściem
do siedziby starostwa przy
ul. Stanisławskiego 30A

Kamera stacjonarna
z podświetleniem
podczerwonym (noc)
Kamera stacjonarna
z podświetleniem
podczerwonym (noc)
Kamera stacjonarna
z podświetleniem
podczerwonym (noc)
Kamera stacjonarna
z podświetleniem
podczerwonym (noc)
Kamera stacjonarna
z podświetleniem
podczerwonym (noc)
Kamera stacjonarna
z podświetleniem
podczerwonym (noc)

Ściana południowa przy
ul. Stanisławskiego 30A
Ściana północna przy
ul. Stanisławskiego 30A
Ściana wschodnia przy
ul. Stanisławskiego 30A
Ściana zachodnia przy
ul. Stanisławskiego 30A
Ściana zachodnia przy
ul. Stanisławskiego 30A
Ściana wschodnia przy
ul. Stanisławskiego 30A

Kamera stacjonarna
z podświetleniem
podczerwonym (noc)

Ściana północna przy
ul. Stanisławskiego 30

Kamera stacjonarna
z podśw ietleniem
podczerwonym (noc)

Ściana południowa PUP
przy ul. Stanisławskiego
28 '

Rejestrator obrazu

Serwerownia w budynku
ul. Stanisławskiego 30A

H arm on ogra m
z a p is u d a n y c h

Z a d a n ie

Obserwacja wejścia głównego
do budynku z możliwością
podglądu chodnika wzdłuż
budynku oraz miejsca
postojowego dla samochodów
służbowych Starostwa
Obserwacja budynku
z możliwością podglądu
chodnika wzdłuż budynku
Obserwacja budynku
z możliwością podglądu
chodnika wzdłuż budynku
Obserwacja budynku
z możliwością podglądu
chodnika wzdłuż budynku
Obserwacja budynku
z możliwością podglądu terenu
w pobliżu garaży
Obserwacja budynku
z możliwością podglądu terenu
w pobliżu garaży trawnik
Obserwacja budynku
z możliwością podglądu
chodnika wzdłuż budynku
oraz miejsca postojowego
dla samochodów służbowych
Starostwa
Obserwacja budynku PUP
z możliwością podglądu
chodnika wzdłuż budynku
oraz miejsca postojowego
dla samochodów służbowych
Starostwa
Obserwacja wejścia głównego
do budynku z możliwością
podglądu chodnika wzdłuż
budynku oraz miejsca
postojowego dla samochodów
służbowych Starostwa
Rejestrator obrazu

Tryb 24h/dobę

Tryb 24h/dobe

Tryb 24h/dobe

Tryb 24h/dobę

Tryb 24h/dobę

Tryb 24h/dobę

Tryb 24h/dobę

Tryb 24h/dobę

Tryb 24h/dobę

Tryb 24h/dobę
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Załącznik nr 2
do Regulamin organizacji systemu
monitoringu wizyjnego w obiektach
Starostwa Powiatowego w Łowiczu
/2016
ustalonego Zarządzeniem
Starosty ^owickiego
z dnia fc)..
fo.. marca 2016 r.

Pomocniczy wzór

UPOWAŻNIENIE
do Elementów Systemu Monitoringu Wizyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu
Upoważniam
Panią/Pana1 .....................................................................................................................................
legitymującą/cego się dowodem osobistym seria/nr......................................................................
wydanym p rz e z ..................................................................................................................................
do:
I. zapoznawania/zapoznania1 się
w zakresie:

z nagraniami

Systemu

Monitoringu

Wizyjnego

2. bieżącego korzystania z następujących Elementów Systemu Monitoringu Wizyjnego:

Upoważnienie wystawione j e s t 2:
1. na czas nieoznaczony
2. na o k res.....................................

Ł ow icz. dnia.................................
Podpis Starosty Łowickiego

1 Wpisać właściwe
Wpisać okres na jaki wydano upoważnienie
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