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REGULAMIN FUN KcJoNoWAN lA, oBsŁUG! l EKsPLoATAcJl MoN lToR! NGU WIZYJNEGo
NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W RADOMIU

§1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi ieksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie
Cmentaza Komunalnego w Radomiu (zwanego dalej ,,monitoringiem"), reguły Ęestracji i zapisu
informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także moźliwość
udostępniania zgromadzonych w ten sposob danych.

2, Adminiskatorem systemu monitoringu jest Dyrektor Cmentaza Komunalnego,

§2

Celem instalacji monitoringu na Cmentazu Komunalnym jest:

1) zapewnienie poządku publicznego i bezpieczeństwa osób pzebywających na monitorownym terenie
oraz ochrony pzeciwpożarowej,

2) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikow,

3) ochrona mienia Cmentaza Komunalnego,
4) zachowanie w tajemnicy informacji, ktorych ujawnienie mogłoby narazić Cmentaz Komunalny na szkodę,

§3

1, System monitoringu wizyjnego obejmuje:

a) budynek portierni przy ulicy Ofiar Firleja 45 orazteren wokół budynku (tj. bramę główną i bramę
wojskowąod strony ul. Ofiar Firleja 45);

b) budynek pońierni pzy ul. W.Witosa oraz teren wokół budynku (tj, bramę głowną i bramę
pzeciwpozarową od strony ul, W.Witosa),

2. System monitoringu wizyjnego składa się w szczególności z kamer, Ęestratora, okablowania i

oprogramowania monitoringu, a ponadto stanowiska umozliwiającego podgląd obrazu z kamer i Ęestratory.3. Cmentaz Komunalny posiada monitoring wewnętzny (wewnątz budynku portiemi od ul, Ofiar Firleja 45 i

ul, W.Witosa) oraz zewnętzny (obejmujący obszar wokoł budynku Cmentaza Komunalnego).
4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych i socjalnych.
5. Do zapoznania się z zapisami z kamer i Ęestratorow z monitoringu na terenie Cmentaza, obszaru do niego

pzyległego oraz rozmieszczonego na terenie Cmentaza Komunalnego upowaznieni są

a. Dyrektor Cmentaza Komunalnego;
b. Specjalista ds. kadr iABl;
c. inne osoby i podmioty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§4

1 . Monitoring funkcjonuje całodobowo,

2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega ty|ko obraz z kamer monitoringu wizyjnego.



3. Dane pochodzące z nagrań umozliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i pzechowywane
uwazane są za dane osobowe, w rozumieniu Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z pzeIwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46^NE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozpoządzeniem.

4. Nagrania z monitoringu pzechowywane są nie dłuzej niż 30 dni. Następnie nagarnia są kasowane.

§5

1. Obowiązek informacyjny wobec osób, których wizerunek został utrwalony za pośrednictwem
mo n itori n g u wizyj nego jest spełn ion y poprzez|

- rozmieszczenie tablic informacyjnych o zainstalowanym monitoringu;

- zamieszczenie na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku Cmentarza Komunalnego w
Radomiu ul, Ofiar Firleja 45, oraz na stronie internetowej Cmentarza Komunalnego www.cmk.radom.pl
klauzuli, która stanowiZałącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

§6

1 . Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o
przepisy ustawy o dostępnie do informacji publicznej.

2, Udostępnianie nagrań jest mozliwe organom lub innym podmiotom uprawionym na podstawie
pzepisow prawa, Udostępnienie następuje po wyrazeniu zgody pżez Dyrektora Cmentaza
Komunalnego,

3, Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego
postępowania moze się zwrocić do Dyrektora Cmentaza Komunalnego z pisemnym wnioskiem o
spoządzenie kopii, wskazując dokładnądatę,,a takze czas imiejsce zdauenia.

4. Kopia spoządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej pzechowywana jest w zamkniętym
pomieszczeniu i udostępniana uprawionym organom, W pzypadku bezczynności uprawionych organów
kopia jest niszczona po upływie 1 miesiąca od dnia jej spoządzenia, a z czynności tej sporządza się
protokół,

5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem,

§7

Wszelkie dostzezone niesprawności lub nieprawidłowości w działaniu systemu monitoringu każdy z
pracownikÓw Cmentarza Komunalnego ma obowiązek zgłosió niezwłocznie Dyrektorowi Cmentaza
Komunalnego,

§8

Regulamin wchodziw zycie z dniem podpisania przez Dyrektora Cmentarza Komunalnego,
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Zalącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na
terenie Cmentarza Komunalnego w Radomiu

KLAUZULA INFoRMACYJNA - MoNlToRING WIZYJNY

Zgodnie zart,.13 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 (ogolne rozpoządzenie o

ochronie danych), publ. Dz.U. UE L 2016,1'19.1 informujemy, iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pzetwazanych w zakładzie budżetowym pod nazwą
Cmentaz Komunalny w Radomiu w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Dyrektor
Cmentaza Komunalnego ul, Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom; tel. 48 3451260,

2, W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktowaó się ze Specjalistą ds,
Kadr i ABl pod adresem e-mail: sekretariat@cmk.radom,pl, ul, Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom; tel, 48
3451 260,

3. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku Pana/Pani osoby zaĘestrowanego przez urządzenie
nagrywające wyłącznie obraz tj. kamerę - pzetwazane sąw celu zapewnienia poządku publicznego i

bezpieczeństwa osob pzebywających na terenie monitorowanym, ochrony pzeciwpożarowej oraz
ochrony mienia.

4, Dane osobowe pzetwazane w postaci monitoringu wizyjnego są na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c, e i f
ogolnego rozpoządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwiąku z ań. 9a
ust. 1 ustawyzdnia 8 marca 1990 r. o samoządziegminnym orazań.222§l Kodeksu pracy.

5, Pana/Pani dane osobowe mozemy pzekazywaó i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie obowiązujących pzepisów prawa są nimi np, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne
podmioty publiczne, gdy wystąpiąz takim ządaniem oczywiście w oparciu o stosownąpodstawę prawną,

6, Zapisy z monitoringu pzechowywane są pżez okres 30 dni od dnia ich nagrania, po tym czasie dane
osobowe w postaci nagrania Pana/Pani wizerunku sątnłale usunięte,

7. Osobie zaĘestrowanej pzez system monitoringu pzysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, ze
pzetwazanie danych osobowych narusza pzepisy ogólnego rozpoządzenia o ochronie danych
osobowych zdnia27 kwietnia 2016 r.

8, Regulamin monitoringu wizyjnego dostępny jest na stronie internetowej Cmentaza Komunalnego
www.cmk,radom.pl


