
 

REGULAMIN 

Funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o we Włodawie, sposób rejestracji zapisu z kamer monitoringu oraz zasady udostępniania 
zgromadzonych danych. 

2. Administratorem danych osobowych z systemów monitoringu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. we Włodawie. 

3. Administrator powołał  Inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się pisemnie 	 -	 adres poczty 
elektronicznej: iod@mpgk.wlodawa.pl.		 

4. Regulamin zapewnia dostosowanie zasad rejestracji i zapisu danych osobowych z systemu monitoringu do wymogów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwane dalej rozporządzeniem RODO. 
 

                                                                              
                                                                                         § 2 

1. Systemy monitoringu wizyjnego na terenie obiektów Spółki zostały zainstalowane w celu: 
• Właściwego zabezpieczenia obiektów i mienia MPGK Sp. z o.o.. 
• Zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Spółki. 
• Zapewnienia bezpieczeństwa składowania miału węglowego. 
• Zapewnienia właściwego nadzoru nad ruchem pojazdów na terenie bazy Spółki. 

2. System monitoringu wizyjnego pozwala na rejestrację i zapis na nośnikach (twardy dysk rejestratora) wyłącznie obrazu z 
kamer , bez  rejestracji dźwięku. 

3. Zapis obrazu prowadzony jest w trybie ciągłym, po wykorzystaniu całej dostępnej pamięci rejestratora. Następnie  
rejestrowany obraz jest nadpisywany na najstarszych zarejestrowanych danych. Rejestracja obrazu w pętli oznacza , że 
zapisane dane są kasowane po maksimum 60 dniach od ich zarejestrowania. 

4. Zarejestrowane nagrania obrazu zawierające dane osobowe są przetwarzane tylko w przypadku  uzyskania przez Spółkę 
informacji o wystąpieniu incydentów lub zdarzeń opisanych w pkt 1.  

5. Jeżeli zarejestrowane  nagrania  stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na drodze prawnej to okres ich 
przechowywania określony w pkt 3. ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

6. Dostęp do nagrań monitoringu i  zgodę na ich przetwarzanie mają jedynie osoby  mające pisemne  upoważnienie udzielone 
przez Zarząd Spółki. 

§ 3 

1. Informacja o funkcjonowaniu na terenie Spółki monitoringu wizyjnego podawana jest za pomocą tablic informacyjnych z 
piktogramami przy wejściu na teren objęty monitoringiem. 

2. Na stronie internetowej www.mpgk.wlodawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Spółka zamieszcza klauzulę informacyjną w  
rozumieniu art. 13 rozporządzenia RODO, której treść zawiera załącznik  nr 1do tego regulaminu. 

3. Zarejestrowane nagrania monitoringu Spółka może udostępniać na żądanie podmiotów do tego uprawnionych na 
podstawie przepisów prawa: Sąd, Policja i Prokuratura. 

4. Inne osoby będące stroną postępowania (poszkodowani) mogą wystąpić do Prezesa MPGK Sp. z o.o.  z pisemnym 
uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie nagrania z przebiegu zdarzenia na potrzeby postępowania wyjaśniającego, 
wskazując okoliczności oraz dokładną datę, czas i miejsce zdarzenia. Odbiór nagrania osoba uprawniona potwierdza na 
piśmie. 

5. Kopia nagrania sporządzonego na wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w siedzibie Spółki i może być 
udostępniona do weryfikacji uprawnionym organom. 

 

 



                                                                                          § 4 

Regulamin funkcjonowania monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie www.mpgk.wlodawa.pl. 

                                                                                                       § 5 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


