
Regulamin obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego 

INFORMACJA 
dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego 

Mając na uwadze treść Przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku 
możliwością poruszania się osób po terenie OW Promyk prowadzonym przez Promyk Usługi Turystyczne Marek Kozakiewicz z siedzibą w Sztutowie informujemy:  

Administratorem przekazanych danych osobowych w postaci utrwalonego na zapisach monitoringu wizerunku jest Promyk Usługi Turystyczne Marek Kozakiewicz  
z siedzibą w Sztutowie ul. Wczasowa 5, 82-110 Sztutowo (NIP: 578-013-19-20); telefon (55) 247 80 03 lub 501 555 414, e-mail promyk@mierzeja.pl z dopiskiem 
Monitoring;  

1. Podstawa prawna: 
1.1. Konwencja Praw Dziecka.  
1.2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz. Urz. UE1119 z 4 maja 2016r.  
1.3. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.  

2. Celem monitoringu jest: 
2.1. Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie OW Promyk. 
2.2. Ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu gości. 
2.3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.  
2.4. Ustalanie sprawców czynów nagannych (bojki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w budynkach oraz w otoczeniu OW Promyk.  
2.5. Ograniczanie dostępu do ośrodka i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych.  
2.6. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu, nauki, wychowania i opieki.  

3. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego: 
3.1. OW Promyk posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.  
3.2. Przekazane dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych  

(art. 6 ust. 1 pkt f. RODO), tj. limitowaniem dostępu na teren OW Promyk oraz zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa pracowników, gości, oraz mienia.  
Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa przekazania danych osobowych skutkować będzie odmową wstępu na teren OW Promyk. 

3.3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach: 
3.3.1.  zagrażających bezpieczeństwu gości, opiekunów, pracowników  
3.3.2. niszczenia mienia ośrodka  
3.3.3. niszczenia urządzeń na terenie ośrodka - wewnątrz budynku, na terenie obiektów sportowo rekreacyjnych oraz parkingu  
3.3.4. przywłaszczania  
3.3.5. konfliktowych, np. bójek  
3.3.6. podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek  

3.4. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji przez Informatyka i przechowywane do wglądu.  
Wskazana osoba prowadzi dziennik systemu, w którym odnotowuje się odczyt danych z rejestratora. 

3.5. Przekazane dane osobowe (zapisy monitoringu) będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, przez okres 
nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby nagrania obrazu stanowiły dowód w postepowaniu 
prowadzonym na podstawie prawa lub OW Promyk powziąłby wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postepowaniu. Termin przetwarzania nagrań 
ulega w takiej sytuacji przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania.  

3.6. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony gościom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych bądź opiekunom gości za zgodą 
rodziców/opiekunów i w terminie ustalonym przez administratora danych. 

3.7.  Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik 
systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez właściciela ośrodka, zgodnie z ewidencja osób upoważnionych do 
przetwarzania danych osobowych w OW Promyk.  

3.8. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemna prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.  
4. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom: 

4.1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.  
4.2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.  
4.3. Protokół przekazania przechowywany jest w biurze OW Promyk.  
4.4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez właściciela OW Promyk.  

5. Informacje Dodatkowe 
5.1. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające 

podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.  
5.2. Zabrania się przebywania gości w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.  
5.3. Nie odtwarza się nagrań w obecności gości.  
5.4. W stosunku do przekazanych danych osobowych przysługuje prawo: 

5.4.1. dostępu do przekazanych danych,  
5.4.2. żądania sprostowania danych,  
5.4.3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,  
5.4.4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
5.4.5. żądania przenoszenia danych, przy czym nie jest możliwe usuniecie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest 

wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nadto, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przysługuje prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

6. Przepisy końcowe: 
6.1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma Informatyk lub pracownik firmy zajmującej się konserwacją systemu monitoringu wizyjnego.  
6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje właściciel OW Promyk.  
6.3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.  
6.4. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia prawa w zakresie przetwarzania przekazanych danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  
6.5. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 01 września 2018 r.  

 


