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REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO 
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SPORZĄDZIŁ: Krzysztof Księski 

 



§ 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji 

kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz 

tryb udostępniania danych z zapisu z kamer. 

 

§ 2. Celem monitoringu wizyjnego jest: 

a. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przebywających na 

monitorowanym terenie, 

b. ochrona przeciwpożarowa 

§ 3. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego. 

§ 4. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty będące własnością powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego oraz tereny położone wokół nich znajdujące się w Kędzierzynie-Koźlu przy: 

a. ul. Damrota 30  

b. Plac Wolności 13 

c. Plac Wolności 1 

d. ul. Judyma 5 

e. ul. Judyma 4 

§ 5. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz 

pomieszczeń socjalnych. 

§ 6. System monitoringu wizyjnego składa się z: 

a. kamer rejestrujących obraz, 

b. urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym, 

c. stacji monitorowania umożliwiających podgląd rejestrowanego obrazu. 

§ 7. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku 

będącego własnością Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.  

§ 8. Monitoring funkcjonuje całodobowo, rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji 

dźwięku. Zapisu z kamer przechowywane są przez okres do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają 

usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym. 

§ 9. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic 

z piktogramem kamery oraz klauzulą informacyjną RODO przy wejściach do budynków. 

§ 10. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu  

umieszcza się klauzulę informacyjną RODO dotyczącą monitoringu wizyjnego oraz niniejszy regulamin. 

§ 11. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: Starosta Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, 

Wicestarosta Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i 

Administracji, Inspektor Ochrony Danych, informatycy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

§ 12. Bezpośredni wgląd do obrazu online monitoringu ma wyznaczony pracownik agencji ochrony. 



§ 13. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie 

podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej. 

§ 14. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony uprawnionym organom w zakresie 

prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku.  

§ 15. Osoba mająca interes prawny w zabezpieczeniu zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby 

przyszłego postępowania może zwrócić się do Starosty Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z 

pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce 

zdarzenia. 

§ 16. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w 

zamkniętym pomieszczeniu i udostępniana uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp. W 

przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od 

dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół. Protokół przechowuje Inspektor 

Ochrony Danych. 

§ 17. Wniosek o kopię monitoringu rejestruje się w spisie spraw, nadając kolejną liczbę porządkową. 

Kopię wydaje się osobie upoważnionej do jej odbioru. Osoba odbierająca kopię zapisu monitoringu 

kwituje jej odbiór składając podpis na przedłożonym wniosku. Wniosek archiwizuje się i przechowuje 

na podstawie przepisów o archiwizacji.  

 

 

 


