
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO 

MPK SP. Z O.O. W NOWYM SĄCZU 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w MPK 

Sp. z o.o. w Nowym Sączu, miejsca instalacji kamer na terenach należących do MPK 

oraz w autobusach komunikacji miejskiej, zasady rejestracji, zapisu i usuwania 

informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania 

zgromadzonych danych o zdarzeniach.  

2. Monitoring wizyjny stanowi własność MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu, które jest 

jednocześnie administratorem danych osobowych (ADO) w rozumieniu 

Rozporządzenia 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 (zwana w dalszej części RODO).  

3. W celu ochrony bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w MPK Sp. z o.o. 

w Nowym Sączu, zabezpieczenia mienia należącego do Spółki MPK oraz kontroli, 

jakości świadczonych usług wprowadza się monitoring wizyjny, polegający na 

rejestrowaniu obrazu przez zamontowany system kamer. Celem monitoringu jest 

przede wszystkim zwiększenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pasażerów 

komunikacji miejskiej, kierowców, pozostałych pracowników Spółki oraz osób 

przebywających na terenie MPK w tym w szczególności: 

 ograniczenie zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu i życiu 

pracowników Spółki oraz osób przebywających w budynkach oraz 

bezpośrednim ich otoczeniu; 

 rejestracja zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy szkody lub kradzieży; 

 poprawa bezpieczeństwa na parkingach w szczególności w zakresie 

zapobiegania kradzieżom samochodów oraz uszkodzeniom mienia; 

 ograniczenie kradzieży i niszczenia minia będącego własnością MPK Sp. z o.o. 

w Nowym Sączu; 

 ograniczanie dostępu do obiektów Spółki osób uprawnionych i niepożądanych; 

 wyjaśnianie sytuacji konfliktowych; 

 ustalanie sprawców czynów nagannych  (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże 

itp.) w autobusach; 



 zdarzeń komunikacyjnych. 

4. Monitoring wizyjny obejmuje następujące pomieszczenia i obszary takie jak : 

 wjazd na teren zajezdni;  

 parking znajdujący się przed głównym wejściem do budynku; 

 parking dla pracowników; 

 parking strzeżony za budynkiem administracji;  

 plac autobusowy; 

 wejście do budynku administracji; 

 portiernia; 

 wejście do pomieszczenia dyspozytorni; 

 wejście na halę warsztatową obsług technicznych OT II; 

 hala OT II / podnośniki; 

 myjnia autobusowa; 

 wejście na halę warsztatową napraw bieżących OT I; 

 hala warsztatowa OT I; 

 stacja paliw  - dystrybutory paliwowe (kamera zewnętrzna); 

 stacja paliw – pomieszczenie (kamera wewnętrzna); 

 plac parkingowy umiejscowiony przed budynkiem; 

 ciągi komunikacyjne zajezdni oraz dworca MPK; 

 autobusy komunikacji miejskiej (kamery wewnętrzne i zewnętrzne). 

5. System monitoringu wizyjnego funkcjonującego w MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu  

składa się z: 

 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku/autobusu 

w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób; 

 urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym; 

 monitorów i komputerów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń. 

6. Monitoring wizyjny pomieszczeń i obszaru MPK jest prowadzony całodobowo. 

7. Monitoring wizyjny autobusów prowadzony stale od chwili włączenia zasilania 

w pojeździe oraz do 20 min. po wyłączeniu zasilania. 



8. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz z kamer monitoringu. 

System nie rejestruje dźwięku.  

9. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji pracodawcy.  

10. Dostęp do zgromadzonych danych posiada ADO oraz osoby przez niego upoważnione 

zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji. 

11. Nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego od strony technicznej sprawuje ASI. 

12. Nadzór nad monitoringiem i przeglądanie zarejestrowanych obrazów następuje 

wyłącznie w godzinach pracy. 

13. Dostęp pozostałych pracowników oraz osób postronnych do urządzeń rejestrujących 

obraz oraz dźwięk jest zabroniony, za wyjątkiem: upoważnionych pracowników, 

serwisu urządzeń rejestrujących obraz w celu dokonania niezbędnych napraw 

i czynności serwisowych, oraz członków zarządu Spółki i zakładowego inspektora 

ochrony danych osobowych. 

14. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na 

zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO i Kodeksu pracy. 

Wszystkie dane rejestrowane poprzez monitoring są zapisywane na rejestratorze 

danych i są dostępne do czasu zapełnienia całej pojemności dysku. Po tym terminie 

dane będą automatycznie usuwane (nadpisywane), chyba, że zarejestrowany obraz 

zostanie zabezpieczony i może być użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym 

przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie 

materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada  ASI. 

15. MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu zabezpiecza zarejestrowane przez monitoring 

zdarzenia, które zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Spółki, 

niszczenia mienia, kradzieży minia dla celów dowodowych: 

 na wniosek osób trzecich; 

 na wniosek organów prowadzących postepowania np. policji, prokuratury, 

sądów. 

16. Zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na odrębnym 

nośniku danych, umożliwiającym ich powielanie. 

17. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację 

o monitoringu na terenie siedziby pracodawcy ze wskazaniem które pomieszczenia są 



objęte monitoringiem. Osobą odpowiedzialną za przekazanie tych informacji jest 

pracownik kadr. 

18. Wejścia do budynków, oraz pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane 

tablicami z rysunkiem kamery i napisem „Teren monitorowany.” lub „Pomieszczenie 

monitorowane”, „Obiekt monitorowany”. W pomieszczeniach monitorowanych musi 

znajdować się w widocznym miejscu co najmniej jedna tablica zawierające klauzulę 

informacyjną. 

19. Wejście osoby w wyraźnie oznaczoną strefę objętą systemem monitoringu jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody przez tę osobę na przetwarzanie jej danych 

w zakresie wizerunku i wykonywania czynności jakie zostaną zarejestrowane przez 

kamery tego systemu.  

 


