
INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU WIZYJNEGO 
W GMINNYM SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

ZDROWOTNEJ W BOROWEJ

1. Postanowienia ogólne

1.1  Niniejsza instrukcja dotyczy systemu rejestrującego obraz na terenie Gminnego
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  mieszczącego  się  pod
adresem Borowa 333a.
1.2   Administratorem  Monitoringu  oraz  Administratorem  Danych  Osobowych  w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity  Dz.  U.  Z  2016  r.  poz.  922  ze  zmianami)  jest  Kierownik  Gminnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowej.
1.3 Instrukcja Zarządzania System Monitoringu Wizyjnego zwana dalej „Instrukcją”
została  opracowana  zgodnie  z  wymogami  $  5  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 (Dz. U. Z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
1.4   Dostęp do systemu i infrastruktury monitoringu wizyjnego, za wyjątkiem
posiadających  stałe  upoważnienia,  wymaga  każdorazowej  pisemnej  zgody
Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Borowej.

2. Definicje

2.1   Administrator  Danych  Osobowych  –  Kierownik  Gminnego  Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowej 
2.2  Administrator  Systemu Monitoringu  –  Kierownik  Gminnego  Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowej oraz osoba posiadająca nadane
imienne upoważnienie przez Administratora Systemu Monitoringu
2.3  Administrator Systemu Informatycznego –  wyznaczona przez  Administratora
Danych Osobowych osoba odpowiedzialna za utrzymanie Systemów Informatycznych
oraz  stosowanie  zasad  bezpieczeństwa  danych  osobowych  w zakresie  technicznym
Systemów Informatycznych.
2.4  Dane  osobowe  –  wszelkie  dane  dotyczące  zidentyfikowanej  lub  możliwej  do
zidentyfikowania  osoby  fizycznej  w  rozumieniu  art.  6  ustawy  o  ochronie  danych
osobowych
2.5 Osoba upoważniona –  osoba posiadająca formalne upoważnienie wydane przez
Administratora  Danych  Osobowych  uprawniające  do  przetwarzania  danych
osobowych.
2.6 System informatyczny–  zespół  urządzeń,  programów i  procedur przetwarzania
informacji.
2.7 Stacja robocza – stacjonarny lub przenośny komputer wchodzący w skład systemu
informatycznego  umożliwiający  uprawnionemu  użytkownikowi  dostęp  do  danych
osobowych.
2.8  Bezpieczeństwo  Systemu Informatycznego  –  wdrożenie  przez  Administratora
Danych  Osobowych  procedur  formalnych  i  technicznych   w celu  zabezpieczenia  i



ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.
2.9  Wewnętrzna  Sieć  Informatyczna  –  sieć  logicznych  i  fizycznych  połączeń
jednostek komputerowych (serwerów, stacji roboczych itp.).
2.10   Dane  wrażliwe  –  dane  w  rozumieniu  art.  27  Ustawy  o  ochronie  danych
osobowych, podlegające szczególnej ochronie.
2.11 Przetwarzanie danych osobowych –  wykonywanie  jakichkolwiek operacji  na
danych osobowych.
2.12  Rozporządzenie  –  Rozporządzenie  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 (Dz.U. Z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
2.13  Użytkownik  systemu  –  osoba  upoważniona  do  bezpośredniego  dostępu  do
danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego.
2.14  Obszar  monitoringu  wizyjnego  –  teren  wokół  budynku  o  wnętrze  budynku
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowej

3.  Cel i zakres instrukcji

3.1  Celem  instrukcji  jest  określenie  podstawowych  zasad  właściwego  zarządzania
systemu monitoringu wizyjnego
3.2  Instrukcję  stosuje  się  do  danych  osobowych  przetwarzanych  w  systemach
monitoringu wizyjnego
3.3 Przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego należy
stosować wysoki poziom bezpieczeństwa.

4. Sposób postępowania

4.1  System monitoringu  służy przede  wszystkim dbaniu  o  porządek  prawny oraz
bezpieczeństwo  osób  przebywających  na  terenie  objętym  monitoringiem,  w  celu
wczesnego wykrycia i likwidacji niepożądanych zdarzeń.
4.2  Dostęp  do  systemu  monitoringu  wizyjnego  posiadają  wyłącznie  osoby
upoważnione.
4.3  Szanując  konstytucyjne  prawo  do  prywatności,  Administrator  Systemu
Monitoringu  Wizyjnego  zamieścił  stosowną  informację  przed  obszarem
monitorowanym.
4.4  Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku odbywa się na podstawie
art. 23 ust.1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych
4.5  Każda osoba znajdująca się obszarze monitoringu ma prawo uzyskać dostęp do
nagrań  gdzie  jest  jej  wizerunek  lub  w  przypadkach  szczególnych  tj.  utraty  lub
uszkodzenia mienia. Wówczas należy zgłosić zdarzenie o uprawnionego organu, który
zwróci  się  z  odpowiednim  wnioskiem  do  Administratora  Systemu  Monitoringu
Wizyjnego.
4.6   Odpowiedni  poziom  bezpieczeństwa  Systemu  Monitoringu  Wizyjnego  jest
zapewniony  poprzez  autoryzację  dostępu  oraz  instalowanie  najnowszych  wersji
oprogramowania oraz odpowiednich aktualizacji.



5. Rejestracja nagrań zapisów systemu monitoringu wizyjnego

5.1 Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego zapisywane są na
rejestratorach cyfrowych, do których dostęp posiadają upoważnione osoby.
5.2  Do celów archiwizacji,  rejestracji  i  odtwarzania  stosuje  się  zewnętrzne  dyski
twarde.
5.3 System nagrywa obraz bez dźwięku w czasie rzeczywistym. Przeglądanie nagrań
możliwe jest poprzez podanie odpowiedniej daty.
5.4 System  monitoringu  wizyjnego  nie  posiada  innych  zaawansowanych  analiz
danych.
5.5 Nagrania  są  przechowywane przez  okres  30 dni,  a  następnie  kolejne  nagrania
nadpisywane są na starsze nagrania.

6. Postanowienia końcowe

6.1  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji ma zastosowanie ustawa z
dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  oraz  wewnętrzna
dokumentacja  Administratora  Danych  Osobowych  oraz  Administratora  Systemu
Monitoringu Wizyjnego. 

 


