
Załącznik nr 1 

do Regulaminu Pracy 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

 
SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO 

W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KATOWICACH 
 

CELE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 
§ 1  

 
1. Cele instalacji i funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Uniwersytecie  

są następujące: 

1) zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stały nadzór wideo nad 
miejscami, w których mogą wystąpić zachowania naruszające  
ich bezpieczeństwo; 

2) zapobieganie zachowaniom ryzykownym (m. in. kradzieże, dewastacje); 

3) kontrola zachowań – eliminowanie zachowań agresywnych; 

4) zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem używek (m. in. papierosy,  
e-papierosy, alkohol, substancje psychoaktywne); 

5) kontrola przestrzegania przepisów wewnętrznych Uniwersytetu; 

6) monitoring osób wchodzących na teren Uniwersytetu; 

7) ochrona mienia Uniwersytetu. 

 

ZASADY REJESTRACJI I ZAPISU INFORMACJI  
ORAZ SPOSOBY ICH ZABEZPIECZENIA 

§ 2 
 

1. System monitoringu wizyjnego składa się z: 

1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków Uniwersytetu; 

2) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym; 

3) monitorów pozwalających na bezpośredni i bieżący podgląd zdarzeń. 

2. System monitoringu wizyjnego jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi w sposób 
widoczny i czytelny. 

3. Zapisy wideo na dysku twardym rejestratora przechowywane są do automatycznego 
nadpisania.   

4. Dostęp do danych z rejestratora jest zabezpieczony przed osobami nieuprawnionymi. 

5. Wszystkie czynności związane z systemem monitoringu wizyjnego są prowadzone  
z poszanowaniem godności i innych dóbr osobistych osób, których dotyczą.    

 

ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 
§ 3  

 
1. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu  

do danych osobowych, które tej osoby dotyczą. 

2. Dopuszcza się wykorzystanie zapisów wideo do kontrolowania przestrzegania zasad 
obowiązujących w Uniwersytecie w celach profilaktycznych.   

3. Nagrania mogą być wykorzystane do wstecznej analizy zarejestrowanych zdarzeń  
i udostępnione do wglądu władzom Uniwersytetu oraz organom ścigania.  

4. W sytuacji zaistnienia zdarzenia wynikającego z celów instalacji systemu monitoringu 
wizyjnego dopuszcza się wykorzystanie zapisów wideo do jego analizy oraz oceny  
a także przekazania kopii zapisu na płycie CD/DVD organom ścigania,  
na ich pisemny wniosek.   

 


