Załącznik Nr 1
do Decyzji Nr 31/2019
z dnia 09 kwietnia 2019 r.

Regulamin
monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach
Komendy Powiatowej PSP w Bochni
Definicje:
RODO - Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO
oraz §1 ust 1 wytycznych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia
17 maja 2018 r. w sprawie organizacji ochrony danych osobowych w jednostkach
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Pojazd - sprzęt transportowy w rozumieniu §2 pkt 2 Zarządzenia nr 3 Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29-01-2019 r w sprawie gospodarki
transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu jest mowa o rejestratorach obrazu
zamontowanych w pojazdach i w obiektach - rozumie się przez to rejestratory
zamontowane również odpowiednio: na pojazdach i na obiektach oraz
w bezpośrednim otoczeniu tych obiektów.
§1
1. Regulamin określa zasady monitoringu, rejestrowania, przechowywania
i przetwarzania danych z rejestratorów obrazu zamontowanych w pojazdach
użytkowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Bochni oraz w jej obiektach.
2. Monitoring wizyjny zamontowany w pojazdach oraz w obiektach służy
zapewnieniu bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania
w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji
PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz
ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu.
3. Monitoring wizyjny zamontowany w pojazdach może służyć także wsparciu
procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań
ratowniczych i ich dokumentowania w związku z zadaniami wynikającymi
z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca
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§2
Rejestratory obrazu w pojazdach należy używać podczas wszystkich
wyjazdów pojazdów, w których zostały one zamontowane. Powinny one
rejestrować wyłącznie obraz na zewnątrz pojazdu.
Zabronione jest rejestrowanie dźwięku na urządzeniach zamontowanych
w pojazdach.
Rejestratory zamontowane w obiektach nagrywają wyłącznie obraz, w trybie
ciągłym z zastrzeżeniem ust 4.
Dopuszczalne jest stosowanie automatycznego wyzwalania nagrywania
poprzez detekcję ruchu w polu pracy kamery.
Zabronione jest stosowanie atrap kamer, które mogą wprowadzać błędne
przeświadczenie o funkcjonowaniu monitoringu w danym miejscu.
Monitoring w obiektach nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych,
szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej
organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych
pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 ust. 2.
Monitoring w obiektach nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których jest
udzielana
pomoc
psychologiczno-pedagogiczna,
pomieszczeń
przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni,
chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze
względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w § 1 ust. 2.1
§3
Ustawienia systemu zapisu rejestratora powinno zapewniać nagrywanie
obrazu w pętli, z tym że okres przechowywania nagrań w rejestratorze nie
powinien być krótszy niż 7 i dłuższy niż 30 dni.
Obraz pochodzący z kamer może być transmitowany za pośrednictwem sieci
komputerowych.
Dostęp zdalny do kamer poprzez sieć komputerową powinien być
zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.
W przypadku wykorzystania do transmisji sieci zewnętrznych (publicznych)
niezbędne jest stosowanie mechanizmu szyfrowania transmisji.

§4
1. W przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego z udziałem pojazdów, szkody
w mieniu PSP lub innych spornych sytuacji, w których zgromadzony materiał
może być niezbędny jako dowód w sprawie, należy niezwłocznie
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Dotyczy Szkół PSP oraz ośrodków szkolenia.
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zabezpieczyć nagranie i przekazać je do sekcji ds. kwatermistrzowsko –
technicznych
§5
1. Zarejestrowany
materiał
będzie
przechowywany
w
sekcji
ds.
kwatermistrzowsko - technicznych tutejszej Komendy i może być
wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych określonych w §1 niniejszego
regulaminu.
2. Po osiągnięciu celu dla którego materiał został zabezpieczony należy go
w sposób trwały usunąć, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie
danych.
3. Nadzór nad zabezpieczeniem i przechowywaniem danych pochodzących
z rejestratorów sprawuje mgr Waldemar Kumor.
§6
1. Demontowanie nośników pamięci z rejestratorów oraz zgrywanie plików na
nich zawartych dozwolone jest wyłącznie przez osoby upoważnione na piśmie
przez administratora.
2. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie i rozpowszechnianie nagrań
pochodzących z rejestratorów dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą
administratora.
3. Udostępnienie danych następuje na zasadach określonych w Polityce
Ochrony Danych Osobowych i powinno być każdorazowo udokumentowane.
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§7
Stosowane w systemach monitoringu wizyjnego zabezpieczenia podlegają
przeglądowi pod kątem ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, których
przetwarzane tam dane dotyczą, nie rzadziej niż raz w roku.
W przypadku wprowadzenia zmian technicznych w rejestratorach oraz
systemach teleinformatycznych służących do przechowywania danych z nich
pochodzących, należy dokonać ponownego szacowania i analizy ryzyka dla
praw i wolności osób fizycznych związanego z przetwarzaniem ich danych
osobowych w tych systemach.
Proces przeglądu i szacowania ryzyka oraz jego wyniki podlegają
obowiązkowemu opiniowaniu przez Inspektora Ochrony Danych.
Proces przeglądu i szacowania ryzyka oraz jego wyniki powinny zostać
udokumentowane.

§8
Każdy strażak i pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną
informację o monitoringu wizyjnym na terenie siedziby pracodawcy ze wskazaniem
które pomieszczenia są nim objęte i w jakim czasie. Odpowiedzialni za przekazanie
tych informacji są bezpośredni ich przełożeni.
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§9
W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO
w pojazdach wyposażonych w rejestratory oraz obiektach objętych monitoringiem
wizyjnym należy umieścić widoczną informację (np. w postaci tablic lub naklejek)
o funkcjonowaniu monitoringu oraz gdy jest to możliwe obszarze monitorowym,
połączoną logicznie i treściowo z klauzulą informacyjna o pełnej treści opublikowaną
na stronach www oraz BIP jednostki.
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