Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w MOSiR w Tychach – wyciąg.
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania
w MOSiR w Tychach.

systemu

monitoringu

wizyjnego

2. Celem monitoringu jest:
 zapewnienie bezpieczeństwa pracowników (Kodeks Pracy art.22`2),
 ochrona mienia (Kodeks Pracy art.22`2),
 zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach masowych według obowiązujących
przepisów (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych).
3. Miejsca objęte monitoringiem to:
- Teren zewnętrzny w tym parkingi, schody zewnętrzne, obiekty wymagające dozoru.
- Tereny wewnętrzne takie jak kasy, ciągi komunikacyjne, trybuny, wejścia i wyjścia
na obiekt oraz taflę Stadionu Zimowego, z wyłączeniem toalet, biur, pomieszczeń
socjalnych.
- Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na Stadionie Zimowym jest
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony dóbr i mienia
obiektu, a także w celach dowodowych w szczególności:
- zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub
życia dla osób przebywających na Stadionie Zimowym, a także przeciwdziałania
wypadkom i szybkiemu reagowaniu w niebezpiecznych przypadkach zaistniałych na
terenie obiektu, uwzględniając możliwości techniczne sprzętu monitorującego.
- stanowi dowód w sprawie i pozwala wykazać, czy służby MOSiR, w tym służby
ratownicze MOSiR zachowały wymagane standardy bezpieczeństwa i sposób
udzielania pomocy osobom tego wymagającym.
- pozwala na ustalenie sprawców ew. bójek, kradzieży, niszczenia mienia itp. oraz
pozwala na potwierdzenie stanu i czasu rzeczy pozostawionych na terenie obiektu.
4. Obowiązek informacyjny wobec monitorowanych osób spełniony został poprzez
piktogramy umieszczone przed wejściem do monitorowanych obiektów, a także
w widocznych miejscach wewnątrz obiektów (np. na ścianie, na której zamontowano
kilka kamer) wraz z podaniem Administratora i kontaktu telefonicznego do osoby
odpowiedzialnej za obsługę monitoringu wizyjnego oraz poprzez wywieszenie
niniejszego Regulaminu na terenie obiektu.
5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
6. Rejestracji danych na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer monitoringu
wizyjnego (bez dźwięku)

7. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego
wynosi maksymalnie 90 dni, a następnie dane ulegają nadpisaniu.
8. Dane osobowe uzyskane w drodze monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane
organom ścigania, służbom porządkowym oraz sądom w związku z prowadzonymi
postępowaniami.
9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu
wizyjnego zarejestrowały zdarzenie w obszaru określonego w pkt. 2 niniejszego
Regulaminu, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu w stosunku do
czasu określonego w pkt. 7 o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego
przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

Kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za monitoring
wizyjny: Kierownik Stadionu Zimowego tel (32) 327 48 97
Regulamin zatwierdzono
(data i podpis)……
……………………………………

