
R E G U L A M I N
monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 

„Zorza” w Myślenicach

§1
Regulamin określa zasady instalowania i funkcjonowania monitoringu wizyjnego na obszarze 
nieruchomości  stanowiących własność Spółdzielni  lub zarządzanych przez Spółdzielnię,  w 
tym  reguły  rejestracji  i  zapisu  danych  oraz  sposobu  przechowywania,  zabezpieczenie  i 
usuwania danych,  a także dopuszczalność udostępniania danych zgromadzonych w drodze 
monitoringu wizyjnego innym osobom i podmiotom.

§2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1.  „Spółdzielnia”  -  Spółdzielnię  Mieszkaniową  Lokatorsko-Własnościową  „Zorza”  w 
Myślenicach będącą administratorem danych osobowych, zbieranych w drodze monitoringu 
wizyjnego  zainstalowanego  na  nieruchomościach  będących  własnością  lub  zarządzanych 
przez Spółdzielnię;
2. „Nieruchomość” - to działka lub kilka działek, jak również budynek lub kilka budynków 
wraz  z  gruntem przynależnym  i  budowle  trwale  związane  z  gruntem,  będące  własnością 
Spółdzielni  lub zarządzane przez Spółdzielnię:
3.  „Zarząd”  –  Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej  „Zorza”  w 
Myślenicach;
4. „Administrator systemu informatycznego” – informatyk jako osoba zarządzająca systemem 
informatycznym  w  Spółdzielni  Mieszkaniowa  Lokatorsko-Własnościowej  „Zorza”  w 
Myślenicach;
5.  „Monitoring  wizyjny”  -  system  kamer,  rejestratorów,  monitorów  pozwalających  na 
podgląd  rejestrowanych  zdarzeń,  okablowanie  i  oprogramowanie,  zainstalowanych  na 
obszarze Nieruchomości.

§3
Celem monitoringu wizyjnego jest:

1. poprawa  bezpieczeństwa  w  obrębie  Nieruchomości,  jak  również  zwiększenie 
bezpieczeństwa Użytkowników lokali i ochrona mienia,

2. zapobieganie dewastacji i kradzieży w obrębie Nieruchomości.

§4
1.  Decyzję  o  zainstalowaniu  monitoringu  wizyjnego  na  obszarach  Nieruchomości 
stanowiących własność Spółdzielni lub zarządzanych przez Spółdzielnię podejmuje Zarząd po 
dokonaniu oceny bezpieczeństwa w obrębie danej Nieruchomości. 
2. Do kompetencji Zarządu należy decyzja o demontażu uprzednio zainstalowanego na danej 
Nieruchomości monitoringu wizyjnego.
3.  Zarząd  decyduje  również  o  liczbie  zainstalowanych  kamer,  parametrach  technicznych 
systemu monitoringu wizyjnego oraz jego umiejscowienia.

§5
1. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji danych na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer monitoringu wizyjnego 
(bez dźwięku).  
3.Nieruchomość  objęta  monitoringiem  wizyjnym  winna  być  oznaczona  tablicami 
informacyjnymi  o zainstalowaniu monitoringu wizyjnego oraz wskazującymi  Spółdzielnię, 
jako administratora danych osobowych.
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4. Tablice o których mowa ust. 3 umieszcza się na zewnątrz nieruchomości w miejscu ogólnie 
dostępnym.
5. W przypadku monitorowania obszarów wewnątrz nieruchomości tablice, o których mowa 
w ust. 3 umieszcza się wewnątrz i na zewnątrz Nieruchomości.
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zorza” w Myślenicach prowadzi 
całodobowy monitoring w poniżej wymienionych obszarach:

- siedziba Spółdzielni pawilon administracyjny Myślenice osiedle 1000-lecia 15 A -
  monitoringiem objęto ścianę północną, zachodnią i południową budynku wraz z 
  przyległymi terenami zielonymi (kamery na zewnątrz budynku) oraz holl na I piętrze
  (kamera wewnątrz budynku). Rejestrator znajduje się w pomieszczeniu  
  Administratora systemu informatycznego – pawilon administracyjny (pokój nr 23).

- kotłownia osiedlowa położona w Myślenicach przy ul. 3-go Maja 76 -   
  monitoringiem objęto skład opałowy znajdujący się po stronie południowej budynku 
  kotłowni, skład żużla znajdujący się po stronie zachodniej budynku kotłowni, tereny 
  znajdujące się po stronie północnej budynku kotłowni oraz bramę wjazdową na teren 
  kotłowni znajdującą się po stronie wschodniej budynku kotłowni. Rejestrator 
  znajduje się w zamkniętej szafce w pomieszczeniu socjalnym kotłowni.

- budynek położony w Myślenicach przy ul. Słowackiego 12 - monitoringiem objęto 
  część parkingu położonego po stronie południowej budynku oraz wjazd na parking 
  zabezpieczony szlabanem na pilota. Rejestrator  znajduje się w zamkniętej szafce 
  na hali kotłów.

- budynek położony w Myślenicach przy os. 1000-lecia 27 - monitoringiem objęto 
  drogę osiedlową oraz parking znajdujący się po stronie południowej budynku.
   Rejestrator  znajduje się w zamkniętej szafce w pomieszczeniu  węzła cieplnego 
   budynku nr 27.

- plac zabaw położony przy osiedlu 1000-lecia w Myślenicach w obrębie budynków 
  26, 27, 28, 29 i 30 -  monitoringiem objęto cały plac zabaw wraz z komunikacją. 
   Rejestrator  znajduje się w zamkniętej szafce w pomieszczeniu  węzła cieplnego 
   budynku nr 27.

§6
1. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego wynosi 
maksymalnie 14 dni. Następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie nowych danych na 
urządzeniu rejestrującym obraz. 
2.  W uzasadnionych przypadkach w szczególności  gdy urządzenia monitoringu wizyjnego 
zarejestrowały zdarzenie, o którym mowa §3 pkt. 2, okres przechowywania danych może ulec 
wydłużeniu  o  czas  niezbędny  do  zakończenia  postępowania,  którego  przedmiotem  jest 
zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
3. Niezależnie od wydłużenia okresu przechowywania danych, zarejestrowanych w drodze 
monitoringu  wizyjnego,  dopuszczalne  jest  utworzenie  przez  Administratora  systemu 
informatycznego kopii nagrania monitoringu wizyjnego, obejmującego zdarzenie, o którym 
mowa §3  pkt. 2.
4. Kopia nagrania monitoringu wizyjnego przechowywana jest w przez Zarząd Spółdzielni w 
szafie pancernej.
5.  Osoba  zainteresowana  zabezpieczeniem  danych  z  monitoringu  na  potrzeby  przyszłego 
postępowania  może  zwrócić  się  pisemnie  do  Zarządu  Spółdzielni  z  prośbą  o  ich 
zabezpieczenie  przed  usunięciem po upływie  standardowego  okresu  ich  przechowywania. 
Wniosek należy złożyć  na dziennik  podawczy Spółdzielni  -  Myślenice  osiedle  1000-lecia 
15A, w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane 
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przez  monitoring  wizyjny.  Wnioski  złożone  po  tym  terminie  mogą  nie  gwarantować 
zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas 
zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.
6.  Mogą  występować  nieznaczne  różnice  między  czasem  rzeczywistym  a  czasem 
uwidocznionym  na  materiale  monitoringu,  ponieważ  system  nie  jest  synchronizowany  z 
zewnętrznym źródłem czasu.
7. Osobami posiadającymi dostęp do danych z monitoringu wizyjnego ze strony Spółdzielni 
są: Prezes Zarządu Spółdzielni, Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni, Administrator systemu 
informatycznego,  Kierownik działu gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz Kierownik 
Zakładu Ciepłowniczego  na podstawie upoważnienia nadanego przez Administratora.  
8. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w 
zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na 
ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to 
naruszyć prawa i wolności osób trzecich.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu  w dniu 
22.01.2019 r., Uchwała Nr 6/2019, Protokół Nr 4/2019.
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