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WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15
tel./fax 41 331 12 44
www.ws.edu.pl
e-mail: ws@ws.edu.pl

Zarządzenie nr 24/2019
Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie Regulaminu monitoringu wizyjnego
we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), a także § 19 ust. 3 pkt 19 Statutu
Wszechnicy Świętokrzyskiej zarządzam, co następuje:

§1
W celu ustalenia zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego we Wszechnicy
Świętokrzyskiej w Kielcach oraz sposobu udostępniania i zabezpieczania zgromadzonych
w nim danych, wprowadza się Regulamin monitoringu wizyjnego we Wszechnicy
Świętokrzyskiej w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:
1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego
2. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
3. Kanclerz
4. Kwestor
5. Kierownik dziekanatu Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego
6. Kierownik dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
7. Dział kadr
8. Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
9. Biblioteka
10. Sekcja Wydawniczo-Informatyczna
11. Dział administracji
12. Uczelniana Rada Samorządu Studentów
13. aa.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2019
Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 20 września 2019 r.

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
WE WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ.

Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Podstawę prawną uprawniającą do prowadzenia monitoringu wizyjnego we Wszechnicy
Świętokrzyskiej stanowią:
1) 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.2016.119.1), a w szczególności art. 6 ust. 1 lit. e,
2) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 poz. 2142
z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.).
§2
Regulamin monitoringu wizyjnego we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, zwany dalej
„Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego we Wszechnicy
Świętokrzyskiej oraz sposób udostępnienia danych zgromadzonych w monitoringu i sposób
zabezpieczenia tych danych.
§3
Regulamin ma zastosowanie do danych gromadzonych w systemach monitoringu wizyjnego
stosowanych we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
§4
Monitoring wizyjny prowadzi się:
1) w celu zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa społeczności akademickiej,
osób przebywających na terenie uczelni oraz ochrony mienia Wszechnicy
Świętokrzyskiej,
2) dla ograniczenia zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu lub życiu, a także
bezpieczeństwu członków społeczności akademickiej,
3) jako narzędzie wspomagające w wyjaśnianiu sytuacji konfliktowych, a także ustalaniu
sprawców czynów (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże, szkody parkingowe itp.),
4) celem zwiększenia bezpieczeństwa budynków, pomieszczeń oraz terenów
przyległych.
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Rozdział II
Zasady funkcjonowania monitoringu
§5
1. System monitoringu wizyjnego składa się z:
a) kamer stacjonarnych rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku uczelni oraz na
zewnątrz,
b) serwera,
c) monitorów (rejestratorów) umożliwiających podgląd obrazu, znajdujących się na
portierniach budynku „A” oraz „B”.
2. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer. System
nie rejestruje dźwięku.
3. Okres przechowywania danych wynosi 14 dni. Po upływie tego czasu obraz zostaje
nadpisany.
§6
1. Monitoring funkcjonuje całodobowo i obejmuje w szczególności:
a) miejsca wjazdu lub wyjazdu na teren Wszechnicy Świętokrzyskiej,
b) place parkingowe,
c) wejścia główne do budynków,
d) korytarze w budynkach,
e) aulę,
f) salę klubową.
2. Monitoring nie obejmuje:
a) pomieszczeń sanitarnych,
b) szatni,
c) palarni.
Rozdział III
Ochrona danych
§7
Zapisy z kamer monitoringu stanowią zbiór danych osobowych, którego administratorem jest
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, ul. Elizy Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce,
tel.: 41 331-12-44. Przetwarzanie tego zbioru podlega przepisom Ustawa z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)..
§8
1. Dostęp do obrazu i zapisu z monitoringu posiadają upoważnieni przez Rektora pracownicy
obsługi, tj.: portierzy, służby sprzątające pomieszczenia oraz pracownicy firmy
obsługującej monitoring, a w sytuacjach uzasadnionych – pracownik uczelni wyznaczony
przez Rektora.
2. Osoby, które mają wgląd w materiał zarejestrowany przez monitoring wizyjny
zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.
3. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu do systemu monitoringu mają pracownicy
sekcji wydawniczo-informatycznej.
§9
1. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla
których zostały zebrane i przechowane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia
nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
2. Po upływie okresu przetwarzania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu
zawierające dane osobowe podlegają nadpisaniu/skasowaniu, z wyjątkiem sytuacji,
w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
2

Rozdział IV
Obowiązek informacyjny
§ 10
1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe zostały pozyskane
za pomocą monitoringu wizyjnego jest spełniany za pomocą tablic informujących
o zainstalowanym monitoringu wizyjnym, a także poprzez podpisaną przez etatowych
pracowników uczelni informacją o zapoznaniu się Regulaminem, umieszczaną w aktach
osobowych.
2. Tablice, o których mowa w ust. 1, zamieszczane są w holach przy wejściach głównych do
budynków uczelni.
§ 11
1. Pracownicy oraz studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej są poinformowani
o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego na terenie uczelni.
2. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika etatowego do pracy przekazuje mu na
piśmie informacje o celu, zakresie i sposobie zastosowania monitoringu.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 oraz niniejszy Regulamin dostępne są dla wszystkich
pracowników oraz studentów na tablicach ogłoszeń na terenie uczelni oraz na stronie
internetowej uczelni.
§ 12
Uczelnia wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, wysyłając e-mail na adres
iodo@ws.edu.pl.
Rozdział V
Zasady udostępniania monitoringu
§ 13
1. Zapis z kamer może być udostępniony wyłącznie za zgodą Rektora.
2. Nagrania z monitoringu udostępnia się tylko w uzasadnionych przypadkach, po złożeniu
stosownego wniosku, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
3. Zapis z kamer udostępnia się uprawnionym instytucjom (policja, sądy, prokuratura)
w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, na ich pisemny wniosek.
4. W przypadku wydania materiałów z monitoringu dołącza się protokół z przekazania
danych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 14
Dane zawarte na nagraniach z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają
udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje
Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu monitoringu wizyjnego
we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Wniosek
o udostępnienie nagrania z monitoringu
....................................................................
(imię i nazwisko)

....................................................................
....................................................................
(adres)

....................................................................
(instytucja)

....................................................................
(tel. kontaktowy)

Zgłaszam wniosek o zabezpieczenie i udostępnienie nagrania z monitoringu z terenu
Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z kamery zlokalizowanej w/na:
......................................................................................................................................................
celem wyjaśnienia zdarzenia:
......................................................................................................................................................
z dnia: .......................................................... , godz.: od ............................ do ..........................
Uzasadnienie
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Oświadczam, że otrzymanego nagrania z monitoringu nie wykorzystam do celów innych
niż powyżej wymienione. Jednocześnie oświadczam, że otrzymanego nagrania nie będę
rozpowszechniał w sposób nieuprawniony, w tym na stronach internetowych, portalach
społecznościowych itp.

Administratorem danych osobowych (wizerunek) rejestrowanych przez system monitoringu jest Wszechnica
Świętokrzyska w Kielcach, ul. Elizy Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, tel.: 41 331-12-44.
Uczelnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: iodo@ws.edu.pl

...................................................................
(data i czytelny podpis)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu monitoringu wizyjnego
we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA
25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15
tel. 41 331 12 44
www.ws.edu.pl
e-mail: ws@ws.edu.pl

Protokół przekazania danych z systemu monitoringu
Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
sporządzony w dniu ............................................. r.

Realizując wniosek z dnia ................................... Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach,
reprezentowana przez Rektora – prof. dr hab. Mieczysława Adamczyka, przekazuje
wnioskodawcy .............................................................................................................................
zapis z systemu monitoringu z kamery: ..................................... (nośnik: ................................ ),
z dnia ...................................... r., godz. od .................... do ................... , z terenu Wszechnicy
Świętokrzyskiej w Kielcach.
Zapis zostaje przekazany w celu określonym we wniosku.
Przyjmujący oświadcza, że dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów określonych
we wniosku. Monitoring nie może zostać udostępniony osobom trzecim (wyjątek stanowią
organy prawnie upoważnione).

Przekazujący dane:
........................................................

Przyjmujący dane:
.........................................................
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