
 

 

MONITORING WIZYJNY 
 

 

1. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Instytut Agrofizyki 

im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z siedzibą 

w Lublinie (20-290), ul. Doświadczalna 4, REGON: 000326380. 

2. Celami prowadzenia monitoringu wizyjnego jest nadzorowanie procesów 

badawczych na terenie INSTYTUTU oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

mienia oraz osób znajdujących się na terenie infrastruktury INSTYTUTU 

przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie. 

3. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Instytucie jest art.22 2 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 

917 z późn. zm.).  

4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.  

5. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja)                    

z kamer systemu monitoringu.  

6. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi 

tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.  

7. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie 

uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności 

prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. 

Zapisu z monitoringu nie udostępnia się osobom zainteresowanym, 

ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i 

wolności innych osób trzecich. 

8. Okres przechowywania danych wynosi do 15 dni, a następnie dane ulegają 

usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. 

W praktyce okres ten może być krótszy niż 15 dni. 

9. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów,                                   

w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały 

zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres 

przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie 

zarejestrowane przez monitoring wizyjny.  

10. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby 

przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do INSTYTUTU z 

prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego 

okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie 

Dyrekcji INSTYTUTU, w terminie do 10 dni licząc od dnia, w którym 

zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski 

złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze 

względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora. 



 

11. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: 

Budynek A, wjazd na parking itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W 

przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu. 

12. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym                          

a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie 

jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu. 

13. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje 

zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest 

jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności 

uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu 

zniszczeniu, chyba że osoba zainteresowana złoży ponowny wniosek o 

przedłużenie terminu przechowywania tej kopii. 

14. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez INSTYTUT. 

15. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne 

ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem 

do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych 

sprawach należy kierować do INSTYTUTU. Będą one rozpatrywane. 

16. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 
 

 
 


