
(wyciąg z Regulaminu organizacyjnego WOLOiZOL w Gorzycach)  

§ 81 Rejestracja obrazu (monitoring) w WOLOiZOL. 

"1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie WOLOiZOL w 

Gorzycach (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub pacjentów) oraz zwiększenia 

ochrony mienia Zakładu, wprowadzony jest monitoring wizyjny, polegający na rejestrowaniu 

obrazu przez zamontowane, w wyznaczonych terenach (obszarach) i pomieszczeniach Zakładu, 

kamery lub inne urządzenia rejestrujące obraz.  

2. Monitoring wizyjny obejmuje następujące tereny i pomieszczenia: 

1) teren wejścia i wjazdu do siedziby od strony ul. Zamkowej, 

2) teren wejścia głównego do budynku „Zameczek”, 

3) pomieszczenie holu na parterze budynku „Zameczek”, 

4) obszar ołtarza w pomieszczeniu kaplicy w budynku „Zameczek”, 

5) teren na zewnątrz Pawilonu Odwykowego i w jego pomieszczeniach (ciągi 

komunikacyjne, w tym klatki schodowe). 

3. Zakres możliwych przetwarzanych informacji obejmuje wizerunek osoby, obraz i dane 

identyfikujące pojazd utrwalone na urządzeniach monitorujących Zakład wraz z informacją o 

czasie i miejscu pobytu osób fizycznych znajdujących się na terenie i w pomieszczeniach 

WOLOiZOL w Gorzycach. 

4. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich 

środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych 

lub ich bezprawne rozpowszechnianie, a także uniemożliwiających dostęp danych osobom 

nieuprawnionym. 

5. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Administrator danych (WOLOiZOL w Gorzycach) 

oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.  

6. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze danych podlega wyłącznie obraz bez rejestracji 

dźwięku. 

7. Nadzór nad monitoringiem i przeglądanie zarejestrowanych obrazów następuje wyłącznie w 

godzinach pracy, przez osoby upoważnione przez administratora danych osobowych lub 

inspektora ochrony danych. Dostęp pozostałych pracowników oraz osób postronnych do urządzeń 

rejestrujących obraz jest zabroniony, za wyjątkiem upoważnionych pracowników serwisu 

urządzeń rejestrujących obraz w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych 

oraz administratora danych osobowych i inspektora ochrony danych osobowych. 

8. WOLOiZOL w Gorzycach może używać zapisu monitoringu w celu wykrycia sprawców 

czynów zabronionych. Może on zostać wykorzystany jako dowód we wszczęciu postępowania, w 

związku z egzekwowaniem prawa i procedur wewnątrz zakładowych.  

9. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące. Po upływie tego czasu podlega on zniszczeniu, chyba, że nagrany obraz 

stanowi dowód w postępowaniu, prowadzonym na podstawie prawa lub WOLOiZOL w 

Gorzycach powziął wiadomość, że może on stanowić dowód w postępowaniu. Za 

przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada 

inspektor ochrony danych. 

10. Wizerunek utrwalony przez system monitoringu może zostać udostępniony wyłącznie 

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

11. Mając na względzie, że WOLOiZOL w Gorzycach nie posiada technicznych możliwości 

zanonimizowania wizerunku osób nagranych w systemie, nie udostępnia się nagrań oraz nie 

umożliwia się wglądu do nagrań osobom fizycznym, ponieważ takie działanie mogłoby naruszyć 

prawa i wolność osób trzecich. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, gdzie osoba fizyczna, 

która zwraca się z wnioskiem o wgląd do nagrania została zarejestrowana bez obecności innych 

osób." 
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