Zalqcznik nr I do Zarzqdzenia nr 15
Prezesa Zarzqdu Dyrektora () enera:lnego
,,Gamrat" S.A. z dnio 3 I tlipca 201 I r.

Regulamin
funkcj onowania monitoringu wiz:Finego

w,rcamrat" S.A.
$1.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego tv ,,Gamtat" S.A., zvtany dalej
Regulaminem, okreSla cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjneg,o, miejsca
instalacji kamer systemu, reguly rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, s;pos6lb ich
zabezpieczenia or az tryb udo stgpniania danych z zapisu z kantet .
$2.

1)

Celem monitoringu wizyjnego jest:

i

bezpieczefst'wa os6b przebywaj4cyctt na
monitorowanym terenie w tym zapewnienie bezpieczefsl.wa pracownikom,
2) ochrona przeciwpo2arowa i przeciwpowodziowa,
3) ochrona mienia,
4) kontroli produkcji,
5) zachowania w tajemnicy informacji, kt6rych ujawnienie mogloby narazil Sp6lkg na szkodg.

zapewnienie porzEdku publicznego

$3.

z

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest ,,Gamrat" Sp6lkaL Akcyjna
siedzibE w Ja6le (38-200), ul. Mickiewicza 108, w imieniu kt6rego dziala Zarzqd

,,Gamtat" S.A

s4.

1.

Monitoringiem wizyjnym mog4 byd objgte w przedsigbiorstwie Sp6tki wszelkie obszary
i obiekty produkcyjnq magazynowe, biurowe, bramy u,jazdowe i wejScia piesze, biura
obsluguj4ce klient6w, pomieszczenia zwi1zane z ochronL4 tajemnic Sp6lki, dr,ogi i place
zakladowe oraz inne obiekty, kt6rych zwigkszon4 ochrong Zarz4d Sp6lki vznz. za ir;totn4
dla Sp6lki, z wyl4czeniem pomieszczeh sanitarnych, szatni, stol6wek, p,alarni lub
pomieszczefi udostEpnianych zakladowym organizarcjom zwi1zkowym, w tym
Zakladowemu Spolecznemu Inspektorowi Pracy. Monitoringiem wizyjnym mog4 by6
r6wniez objgte tereny przylegle wok6l,,Gam.rat" S.A. w zakresie mogqcym mied wplrw na
zapewnienie bezpieczerfistwa pracownikriw ochrony mienia oraz zztchowania
w tajemnicy informacji, kt6rych ujawnienie mogloby narazi(, Sp6lkg na szkrodg.

2.

System monitoringu wizyjnego sklada sig z:

1) kamer rejestrujEcych obraz,
2) vrz4dzeri rejestruj4cych i zapisuj4cych obraz na noSnilku ftzycznym,
3) stacji monitorowania umoZliwiajqcej dostgp do obrazuL i zapisu monitoringu wizyjnego,
obejmuj4cej r6wnieZ:
a) dedykowane komputery slua4ce wyl4cznie do obserwacji aktualnego obra:ru z kamer
monitoringu
b) komputer6w uprawnionych pracownik6w z zainstalowanym odpowiednim
oprogramowaniem sluz4cym do obserwacji aktualnego obrazu z kamer monitc,ringu
jak i przegl4dania zapis6w archiwalnych.

4)

\

atrap kamer rejestruj4cych obraz.

i1

i,

\

-t.

IJrzqdzenie rejestrui4ce

oraz stacje monitorowania umoZliwiai4ce

dostgp

do o6razu i zapisu monitoringu , znajduj4sig w zamykanych i chronionych pomieszczeniach

,,Gamtat" S.A.
4. Monitoring wizyjny funkcj onuj e calodobowo.
5.
6.

1.

Rejestracji podlega obraz zkarner monitoringu wizyjnego,bez rejestracji dZwigku.
Zapisy z kamer przechowywane s4 maksymalnie przez okres do 3 miesigcy, a nastrTpnie
dane ulegaj4 automatycznemu usunigciu poprzez nadpisanie danych na nrz1d'zeniu
rejestruj4cym. PowyZsze nie dotyczy sytuacji, gdy nagrarty obraz stanowi6 bgdzie dow6d
w postgpowaniu s4dowym. W6wczas material dowodowy zostaje nagrany na trwaly nrrSnik
i przekazany uprawnionym do tego podmiotom. O dlugoSci przechowania ww. oltrazu
decydowa6 bgdzie kuhdorazowo uprawniony podmiot.

Informacja

o

rozmieszczenie

ss.

funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez
tablic z piktogramem kamery naterenie iprzy wejSciach do budynk6w, wg

wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.

Na tablicach ogloszeri w budynku Zarz4du orcz przed b,ram4 wejSciow4 na teren c:zgici
produkcyjnej ,,Gamrat" S.A. oraz na stronie internetowej ,,Gamrat" S.A. zamieszcza
sig nastgpuj 4c4 klauzulg

:

,,Gamrat" SA. prowadzi monitoring wizyjny pomieszczefi i budynkdw oruz terenu wokdl
budynkdw w celu zapewnienia porzqdku publicznego i bezpieczefistwa osdb
przebywajqcych na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpotarowej
i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienin. Podlstawg prawnq wprowadl.zenia
monitoringu stanowi oraz url 222 S I Kodeksu pracy (tj. Dz, U. z 2018 r. poL 917 z
'pdin.
zm). Administratorem systemu monitoringu jest ,,Gflttat" S.A. w Jaile. Ko'ntakt
z Inspektorem Danych Osobowych iest moilt.W pod adresem e-mail:
inspektot{Doamrs\com.pL Kaida osoba ma prawo wnie;sienia skargi do Prezesa Uirxgflv
Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane bgdq przez okres
do 3 miesigcy. Odbiorcami danych osobowych mogq byt wylqcznie ograny uprawnione
na podstawie przepistiw prawa. Regulamin monitor,ingu dostgpny iest na sl'ronie
internetowej,, Gamrat' 5.A. " ( www. gam ral pl).

s6.
l. Uprawnieni do dostgpu do obrazu i zapisu monitoringu wizyjnego
1) Czlonkowie Zarzqdu,,Gamrat" S.A.,
2) Administrator system6w informatyc zny ch w,,Gamrat" S.A.,
3

)

Kierownik

B

s4:

iura Zarz4dzania Zasob arni Ludzkimi,

4) Kierownik Dzialu Administracji,
5) upowaznieni przez Zarzyd ,,Gamrat" S.A. kierownicy jednostek organizacy.inych
przedsigbiorstwa Sp6tki,
6) pracownicy przedsigbiorstwa Swiadcz4cego uslugi oclrony os6b i mienia,
7) pracownicy Swiadcz4cych uslugi konserwacji wz4dzefi monitoruj4cych na podstawie
umowy powierzeni a z,,Garflrat" S.A.
Ww. osoby te zobowiqzane s4 do przestrzegania przep'is6w prawa w zakresie ochrony
danych osobowych.
2.

il

Aktualnq imiennq listg pracownik6w posiadaj4cych dostgp do obrazu i zapisu monitoringu
wizyjnego prowadzi Inspektor Ochrony Danych.

\

s7.
1.

Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nir: stanowi4 informacji publicznej
i nie podlegaj4 udostgpnieniu na podstawie przepis6w usterwy o informacji publicznej,

2.

Zapis z systemu monitoringu wizyjnego moZe by6 udostgpniony wyl1cznie uprawnionym
organom w zakresie prowadzonychprzeznie postgpowari rra podstawie pisemnego wniosku
za zgod4 Zarz4dt,,Gamtat" S.A.

J.

Podmiot zainteresowany zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na pot'zeby
przyszlego postgpowania moze zvtr6ci6 sig do Zarzqdu ,,Gamrat" S.A. z pisemnym
wnioskiem o sporz4dzenie jego kopii, wskazuj4c dokladln4 datg, a takhe czas i miejsce
zdarzenia.

4.

Kopia sporz4dzona na pisemny wniosek zainteresowarega podmiotu przechowywana jest
w zamknigtym pomieszczeniu i udostgpniania uprawnionym organom, np. Policji, s4dom
itp. W przypadku bezcrynno6ci uprawnionych organ6w l<opia jest niszczona po uplywie
szeSciu miesigcy od dnia jej sporzqdzenia, a z czynnoSci trj sporz4dza sig protok6l.

5.

Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

6.

Kopie zapisu z monitoringu podlegaj4 zaewidencjonovraniu w rejestrze obejmuj4cym
nastgpuj 4ce informacj

e:

2) numer porz4dkowy kopii,
3) okres, kt6rego dotyczy nagranie,
4) ir6d\o nagrania, np. kamera nr ......./lokalizacja,
5) datg wykonania kopii,
6) dane i podpis osoby, kt6ra sporzqdzila kopig,
7) w przlpadku wydania kopii - dane organu, kt6remu udostgpniono zapis,
8) w przlpadktt zniszczenia kopii - datg zniszczeniir i podpis osoby, kt6ra kopig
zniszczyla.
Rejestr sporz4dzonych kopii zapisu z monitoringu, zawieraj4cy ww. dane prowadzi lDzial
Administracji, kt6ry k{zdorazowo weryfikuje zasadnoSt, sporz1dzenia takiej kopii.

s8.

1.

2.

Obslugg organizacyjn4 i techniczn4 systemu monitorinlgu wizyjnego sprawuj 4
Administracj i i Dzial Informatyki (wsparcie techniczne).

:

)Dzial

Nadz6r nad przestrzeganiem postanowieri Regulaminu sprawuje Inspektor Octrony
Danvch.

a

J.

Niniejszy Regulamin wchodzi w Zycie z dniem

4.

Regulamin zamieszcza sig na stronie intemetowej

1

wrzeSnia 2018 r.

