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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120/58/18
Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Regulamin
monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Tychy

§1
1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Prezydent Miasta Tychy, który urzęduje
w budynku Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49 w Tychach, pok. 208. W sprawach
ochrony danych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu) lub korespondencją e-mail
iod@umtychy.pl z inspektorem ochrony danych. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych
osobowych przez Urząd są dostępne pod adresem https://bip.umtychy.pl/ochrona-danychosobowych.
2. Każda osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania (poprawiania) lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy
odrębne nie stanowią inaczej.
3. Każdy ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Zapis z monitoringu nie jest wykorzystywany do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, oraz nie jest przekazywany do państw
trzecich.
5. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie
podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.
§2
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz ochrony mienia, zgodnie
z art. 222 Kodeksu Pracy, w poniższych lokalizacjach zamontowany jest monitoring wizyjny
(rejestracji podlega wyłącznie obraz) który obejmuje:
1) wejścia, parter, kasy w budynku Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49 oraz
najbliższe otoczenie budynku,
2) wejście i korytarz wewnętrzny sektora A na 9 piętrze w budynku Urzędu Miasta Tychy,
3) wejście i korytarz na 1 piętrze w budynku zajmowanym przez Straż Miejską przy
ul. Budowlanych 67 oraz najbliższe otoczenie budynku,
4) wejście i pomieszczenie operatorów Straży Miejskiej mieszczące się na Dworcu PKP
przy ul. Gen. Andresa 19,
5) pomieszczenie operatorów w Centrum Bezpieczeństwa Kryzysowego w budynku
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach przy Al. Niepodległości
230,
6) korytarz, salę obsługi klienta oraz biura poszczególnych referatów Wydziału Komunikacji
Urzędu Miasta Tychy w budynku przy ul. Budowlanych 59.
2. W odniesieniu do monitoringu określonego w ust. 1 pkt. 1) odbiorcami danych są:
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3.
4.
5.

6.

1) pracownicy firmy ochroniarskiej,
2) pracownicy Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy - zapewniający od strony
technicznej funkcjonowanie systemu.
W odniesieniu do monitoringu określonego w ust. 1 pkt. 2) odbiorcami danych są podmioty
uregulowane przepisami prawa o dostępie do informacji niejawnej.
W odniesieniu do monitoringów określonych w ust. 1 pkt. od 3) do 5) odbiorcą danych jest firma
serwisująca rejestrator. (lub podmiot świadczący asystę i wsparcie techniczne)
W odniesieniu do monitoringu określonego w ust. 1 pkt. 6) odbiorcami danych są:
1) upoważnieni pracownicy Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
2) pracownik firmy ochroniarskiej,
3) firma serwisująca rejestrator.
Okres przechowywania zapisu z monitoringu jest nie dłuższy niż 3 miesiące. Po upływie tego
okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają
zniszczeniu, poprzez nadpisanie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
§3

1. W celu realizacji zasady jawności działalności organów gminy zgodnie z art. 11b, art. 20 ust. 1b
Ustawy o samorządzie zamontowany jest monitoring sali nr 102 zlokalizowanej w sektorze B na 1
piętrze w budynku Urzędu Miasta Tychy.
2. Rejestrowane odbywa się podczas obrad sesji Rady Miasta Tychy i obejmuje dźwięk i obraz.
3. Zarejestrowany obraz i dźwięk z przebiegu sesji stanowi informację publiczną i jest powszechnie
dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Zapis z kamer dostępny jest bezterminowo, a okres udostępnienia może ulec zmianie tylko gdy
przepisy prawa wprowadzą zmianę w tym zakresie.
5. W odniesieniu do monitoringu określonego w ust. 1 odbiorcami danych są:
1) użytkownicy strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta,
2) pracownicy Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy - zapewniający od strony
technicznej funkcjonowanie systemu.
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