
 
 

Zarządzenie Nr  18/2019 
Zarządu 

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU  w Świeradowie-Zdroju 
z dnia 02 lipca 2019  r.  

 
w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Uzdrowisku 
Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU. 
 
Na podstawie §14 ust. 1 Umowy Spółki, mając na względzie przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i dążenie Uzdrowiska do pełnego 
poszanowania zawartych w nim postanowień, jak również działania podjęte przez Uzdrowisko celem 
dostosowania jej działalności do wymogów wynikających z RODO, Zarząd Uzdrowiska zarządza, co 
następuje: 

 
§1 

Przyjmuje się do wdrożenia i stosowania Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w 
Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU, zwany dalej „Regulaminem” stanowiącym 
załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
 

§2 
Zarządzenie przekazuje się dyrektorom, kierownikom działów i stanowiskom samodzielnym celem 
poinformowania pracowników na podległych stanowiskach o przyjętym Regulaminie. 
 

§3 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Administracyjno-Technicznemu, Dyrektorowi ds. 

Sprzedaży i Marketingu oraz Kierownikowi Administracyjnemu Obiektów, których zobowiązuje się do 

udostępniania niniejszego Regulaminu klientom Spółki, na ich żądanie oraz poprzez publikację na 

stronie internetowej Spółki. 

 
§4 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Administracyjno-

Technicznemu oraz Administratorowi Systemów IT. 

 

   §5 

Traci moc Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 22.05.2018r. 

 

§6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

        ………………………………………. 

 

 

        

        ………………………………………. 

 



 

 

 

 

R E G U L A M I N 

FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO 

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU 

§1.  

[PRZEDMIOT REGULAMINU] 

Regulamin określa zasady instalowania i funkcjonowania monitoringu wizyjnego na 

nieruchomościach stanowiących własność lub zarządzanych przez Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa 

Sp. z o.o.- Grupa PGU, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000018377, posiadającą numer NIP: 6160003136 oraz REGON: 230829737 (dalej: 

Uzdrowisko), w tym reguły rejestracji i zapisu danych oraz sposób przechowywania, zabezpieczenia i 

usuwania danych, a także dopuszczalność udostępniania danych zgromadzonych w drodze 

monitoringu wizyjnego innym podmiotom. 

 

§2.  

[PODSTAWY PRAWNE STOSOWANIA MONITORINGU] 

Podstawą prawną stosowania niniejszego Regulaminu pozostają przepisy: 

1) Ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 
1000). 

2) Rozporządzenia Ministra   Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych; 

które przestrzegane będą przed 25 maja 2018 r., oraz: 

3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. 

 

§3.  

[KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY] 

 

Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. z 

siedzibą w Świeradowie-Zdroju (59-850), ul. Zdrojowa 2, KRS: 0000018377 (dalej: Spółka). 

Spółka posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem poczty e-mail: Maciej Małkowski IODO: adm@uzdrowisko-swieradow.pl lub 

telefonicznie 75 78 20 739. 

 

•podstawą przetwarzania  danych osobowych jest zgoda klienta lub obowiązek wynikający z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

RODO); 

• celem przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora 

przejawiający się w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi oraz ochronie mienia na terenie 

obiektów będących w zarządzie Administratora; 

mailto:adm@uzdrowisko-swieradow.pl


• Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring, które zagrażają 

bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu kuracjuszy, klientów, przechodniów, niszczeniu i kradzieży 

mienia dla celów dowodowych: 

a) na wniosek organów prowadzących postępowania np. policji, prokuratury, sądów; 

b) służących ochronie własnych interesów np. w przypadku zawiadomienia właściwych 

organów o popełnieniu przestępstwa dotyczącego mienia Administratora; 

• zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na nośniku danych, 

umożliwiającym ich powielanie. Nośniki danych zawierające zarejestrowane dane są 

zabezpieczane i przechowywane w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu; 

• zabezpieczone dane z monitoringu są udostępniane wyłącznie organom prowadzącym 

postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które 

działają na podstawie odrębnych przepisów; 

• każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring odbywa się na 

pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 6 ust. 4 Zarządzenia nr 18/2019, lub na 

wniosek złożony przez Zarząd Administratora; 

• dane z monitoringu zabezpieczone na wniosek podmiotu uprawnionego są przechowywane 

przez Administratora przez okres maksymalnie jednego roku od dnia złożenia wniosku przez 

podmioty wskazane w § 6 ust. 4 Zarządzenia nr 18/2019. Po upływie tego terminu 

zabezpieczone dane są niszczone. 

• Administrator przetwarza dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania; 

• okres przechowywania danych zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego wynosi 

maksymalnie 90 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na 

urządzeniu rejestrującym obraz. 

•Klientowi przysługuje prawo do dostępu do treści jego danych; 

•Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli sposób przetwarzania jego danych będzie niezgodny z prawem. 

 

[CEL MONITORINGU] 

1. Celem monitoringu jest:  

1) podniesienie stanu bezpieczeństwa gości przebywających w obiektach Uzdrowiska i 

bezpieczeństwa obiektów; 

2) zapobieganie dewastacji i kradzieży w obiektach Uzdrowiska; 

3) rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu 

utraconego mienia; 

4) poprawa bezpieczeństwa na parkingach, w szczególności w zakresie zapobiegania 

kradzieżom samochodów, włamaniom oraz uszkodzeniom mienia; 

5) ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. 

2. W realizacji celów monitoringu Uzdrowisko ściśle współdziała z Policją oraz Strażą Pożarną  

poprzez szybkie przekazywanie informacji o zaobserwowanych oraz zarejestrowanych 

zagrożeniach bezpośrednio do odpowiednich służb. 

3.  

 

§4.  

[ZASIĘG MONITORINGU] 

1. Zakresem monitoringu obejmuje się:  

1) Dojścia do obiektów, 

2) Ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne w obiektach, 



3) Parkingi i miejsca postoju pojazdów na nieruchomościach Uzdrowiska, 

4) Basen rehabilitacyjny w Domu Zdrojowym, 

5) Hala Spacerowa przy Domu Zdrojowym, 

2. Monitoringiem nie są objęte korytarze w częściach budynków z wejściami do pokoi gości oraz 

okna budynków mieszkalnych.  

 

§5.  

[ZASADY FUNKCJONOWANIA MONITORINGU] 

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.  

2. Rejestracji danych na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer monitoringu wizyjnego 

(bez dźwięku).  

3. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem zostaną oznaczone tabliczkami informacyjnymi 

zawierającymi: 

1) informację, że administratorem danych zarejestrowanych przez monitoring jest 

Uzdrowisko,  

2) znak graficzny informujący, że dana nieruchomość jest objęta monitoringiem.  

 

§6.  

[ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO] 

1. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego wynosi 

maksymalnie 90 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na 

urządzeniu rejestrującym obraz.  

2. Uzdrowisko zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring, które zagrażają 

bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów 

dowodowych:  

1) na wniosek osób trzecich,  

2) na wniosek organów prowadzących postępowania np. policji, prokuratury, sądów,  

3) zaobserwowane przez osoby obsługujące monitoring, które mogą być dowodem na 

popełnienie czynu niedozwolonego. 

3. Zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na nośniku danych, 

umożliwiającym ich powielanie. Nośniki danych zawierające zarejestrowane dane powinny 

być zabezpieczone i przechowywane w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.  

4. Zabezpieczone dane z monitoringu są udostępniane tylko organom prowadzącym 

postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które 

działają na podstawie odrębnych przepisów. Zabezpieczone dane mogą być również 

przekazywane ubezpieczycielowi Uzdrowiska w ramach prowadzonej likwidacji szkody 

osobowej lub majątkowej zgłoszonej przez osoby trzecie.  

5. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring odbywa się na 

pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 6 ust. 4, lub na wniosek złożony przez Zarząd 

Uzdrowiska lub osób upoważnionych przez Zarząd Uzdrowiska.  

6. Dane z monitoringu zabezpieczone na wniosek podmiotu uprawnionego są przechowywane 

przez Uzdrowisko przez okres jednego roku od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego 

terminu zabezpieczone dane są niszczone.  

7. Kopię nagrania z monitoringu wizyjnego przechowuje Administrator Systemów IT lub inna 

osoba wyznaczona przez Zarząd Uzdrowiska, w zamkniętym, specjalnie do tego 

przystosowanym pomieszczeniu.  



8. Z czynności zniszczenia danych, o której mowa powyżej sporządza się notatkę, która powinna 

zawierać m.in.: czas i miejsce zarejestrowanego obrazu zdarzeń podlegającego zniszczeniu, 

sposób zniszczenia, imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby dokonującej zniszczenia, czas 

i miejsce zniszczenia, podpis osoby dokonującej zniszczenia. 

 

§7.  

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Uzdrowiska Zarządzeniem nr 18/2019 z dnia 

01.07.2019 i obowiązuje z dniem wydania Zarządzenia. 

 


