
REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ 

„PRZYSZŁOŚĆ” W KLUCZBORKU 

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku (zwaną dalej Spółdzielnią), miejsca 

instalacji kamer systemu na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, reguły rejestracji 

i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania 

zgromadzonych danych o zdarzeniach. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) 

informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” 

w Kluczborku, reprezentowana przez Prezesa Zarządu. 

2. W Spółdzielni został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Przyszłość” w Kluczborku ul. Jana Pawła II 5, bądź za pomocą adresu  

e-mail iodo@smkluczbork.pl  

3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”. 

4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:-obszary wymienione 

w załączniku nr 1 

5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane  

i dostępne maksymalnie przez okres 30 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości 

zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają 

automatycznie nadpisywane. Rejestracji zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez 

dźwięku).  

6. Spółdzielnia dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system 

monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi 

publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:  

a. na wniosek osób trzecich; 

b. na wniosek organów prowadzących postępowania; 

c. na wniosek Kierownika jednostki.  

7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa 

się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki (załącznik nr 2). Zabezpieczone 

dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie  

w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na 

podstawie odrębnych przepisów.  



8. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  

e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

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) oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy. 

9. Dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.  

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia 

i Lichtenstein.  

11. Wobec zarejestrowanych osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje 

(decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały 

profilowaniu.  

12. Zainteresowanym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Spółdzielnię. 

Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem 

rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować na adres 

siedziby Spółdzielni. celem rozpatrzenia. 

Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jest nim Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

Załącznik nr 1 wykaz kamer  

Lp. ulica 
nr 

klatki 
Miejsce montażu  

1 Broniewskiego 12 
Ściana budynku Broniewskiego 

10-12 
Parking i śmietnik Broniewskiego  

2 Broniewskiego 4 Ściana budynku Broniewskiego 4 Plac zabaw Tył Broniewskiego 

3 Prusa 12 Ściana Prusa10-12 Parking Prusa w stronę JP 

4 Prusa  słup 
Ligonia poczta Polska w stronę 

Byczyńskiej 

5 Prusa   Ligonia skrzyżowanie 

6 Morcinka 12 Ściana budynku Morcinka 10-12 Parking Morcinka w stronę JP 

7 Morcinka 8  Siłownia koło deptaka Tuwima 



8 Morcinka 20 Kam nad tunelem Siłownia i plac zabaw Morcinka 

9 Morcinka 11 psi park Psi parki błonia 

10 Tuwima 8  Parking Tuwima w stronę JP 

11 Gałczyńskiego 15 Ściana budynku Kl.15 
Gałczyńskiego 12 parking i plac 

zabaw 

12 Gałczyńskiego 9 Gałczyńskiego „Iglo” 
Gałczyńskiego 15 parking w 

stronę JP II 

13 Gałczyńskiego 19 Plac zabaw 
Gałczyńskiego Tuwima plac 

zabaw 

14 Gałczyńskiego 21 Ścieżka Gałczyńskiego boisko 

15 Jagiellońska 16 Maszt na śmietniku  Jagiellońska parking w stronę JP 

16 Ligonia 18 Słup Ligonia 18 
Ligonia Parking koło „Pizza w 

Dechę” 

17 Ligonia 18 Słup Ligonia 18 Deptak Ligonia Żabka  

18 Konopnickiej 10e  Wjazd Konopnickiej 10 i parking 

19 Konopnickiej 10a  Tył Konopnickiej 10 

20 Jana Pawła 28 
deptak na Tuwima wpięte do JP 

28 

Deptak Tuwima między Ligonia a 

SM Przyszłość 

21 Grunwaldzka 13j  Grunwaldzka 13J parking i plac 

zabaw 

22 Grunwaldzka  Grunwaldzka aktywna górka Aktywna górka 

23 Grunwaldzka 13a Grunwaldzka 13 a Parking Grunwaldzka 13 a-c 

24 Grunwaldzka 13j Grunwaldzka 13j 

Kamera 

Plebiscytowa/Grunwaldzka 13j 

Parking 

25 Kochanowskiego 27 
Kochanowskiego 27 na plac 

zabaw 
Plac zabaw Kochanowskiego 27 

26 Kochanowskiego 10 
Kochanowskiego 10 na plac 

zabaw 
Plac zabaw Kochanowskiego 10 

27 Reymonta 15 nad wejście do klatki 15 
Reymonta droga w stronę 

Sienkiewicza 

 


