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ZARZĄDZENIE NR 71/2021 

REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego obiektów i pojazdów służbowych 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, stanowiącego załącznik do 

decyzji nr 50  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2019 r. (Dz. Urz. Min. 

Spraw Wew. i Ad. poz. 36), w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 7 oraz art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 

2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735, ze zm.), art. 13 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2349) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.), po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, ustala 

się  co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego obiektów i pojazdów 

służbowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, zwany dalej Regulaminem, 

stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. W ramach wdrożenia regulaminu należy dokonać szacowania i analizy ryzyka naruszenia praw  

i wolności osób fizycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w funkcjonujących 

systemach monitoringu. Analizy ryzyka dokonuje Administrator lub osoba/zespół przez niego 

wyznaczony. 

3. Analiza ryzyka oraz wynikające z niej wnioski dotyczące stosowanych zabezpieczeń oraz 

wszystkie zmiany w systemie monitoringu podlegają obowiązkowemu opiniowaniu Inspektora 

Ochrony Danych. 

 

§ 2. 

1. Kierownikom jednostek organizacyjnych SGSP, a za ich pośrednictwem wszystkim podległym 

funkcjonariuszom, pracownikom, studentom i słuchaczom poleca się zapoznanie z treścią 

regulaminu oraz zapisami klauzuli informacyjnej związanej z funkcjonowaniem monitoringu 

wizyjnego w SGSP, a także przestrzegać ustaleń w nim zawartych. 

2. Kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązuję do uzyskania pisemnych oświadczeń 

(załącznik nr 4 do regulaminu) dotyczących zapoznania się przez podległych funkcjonariuszy oraz 

pracowników z treścią regulaminu oraz ich przekazania do jednostki właściwej do spraw 

kadrowych w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia. 

3. Jednostkę właściwą do spraw kadrowych zobowiązuje się do przechowywania dostarczonych 

oświadczeń w aktach osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. 
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4. Kierowników jednostek właściwych ds. obsługi studentów i ds. organizacji studiów 

podyplomowych, kursów i szkoleń oraz Dowódcę Pododdziałów Szkolnych zobowiązuje się do 

uzyskania pisemnych oświadczeń (załącznik nr 4 do regulaminu) dotyczących zapoznania się 

przez odpowiednio studentów, słuchaczy oraz strażaków w służbie kandydackiej z treścią 

regulaminu w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia oraz włączenia oświadczeń 

do akt osobowych lub teczki osobowej. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 71/2021 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO 

obiektów i pojazdów służbowych  

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie 

 

Definicje: 

RODO - Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.). 

 

Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO oraz § 1 ust. 1 

wytycznych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie 

organizacji ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej - 

tu Rektor-Komendant. 

 

Obiekt SGSP – teren i budynki należące do SGSP ograniczone linią ogrodzenia oraz zewnętrznymi 

ścianami budynków. 

 

Pojazd służbowy - sprzęt transportowy w rozumieniu § 2 pkt 2 Zarządzenia nr 1 Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej  

w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3, z późń. zm.).  

 

Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o rejestratorach obrazu zamontowanych  

w pojazdach i w obiektach - rozumie się przez to rejestratory zamontowane również odpowiednio: na 

pojazdach służbowych i na/w obiektach SGSP oraz w bezpośrednim otoczeniu tych obiektów. 

 

§ 1. 

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, reguły 

rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, przechowywania i przetwarzania 

danych z rejestratorów obrazu, możliwości udostępniania zgromadzonych danych, a także 

określa prawa podmiotu danych w odniesieniu do danych z rejestratorów obrazu 

zamontowanych w obiektach oraz pojazdach służbowych użytkowanych przez SGSP. 

2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Rektor – Komendant. 

3. Do danych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny posiadają dostęp następujące osoby: 

1) Rektor-Komendant; 

2) Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych; 

3) Inspektor Ochrony Danych, Zastępca Inspektora Ochrony Danych; 

4) Służby dyżurne; 

5) Funkcjonariusz/ pracownik wyznaczony do nadzoru nad systemem; 
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6) Podmioty świadczące usługi konserwacji i naprawy urządzeń monitoringu na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

7) Inne osoby na podstawie zgody Rektora-Komendanta, wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach związanych z realizacją ich zadań i w ściśle określonym zakresie. 

4. System monitoringu wizyjnego w SGSP składa się z: 

1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz obiektów SGSP, 

2) kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz pojazdu służbowego - w obszarze ustawienia 

kamery, oraz monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń, 

3) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym, 

4) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń, 

5) mobilnych urządzeń rejestrujących obraz na nośniku fizycznym z możliwością podglądu  

(np. drony wykorzystywane do rejestracji zdarzenia). 

5. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych  

są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane. 

6. Monitoring wizyjny zamontowany w obiektach oraz w pojazdach służbowych służy zapewnieniu 

bezpieczeństwa funkcjonariuszy, pracowników, studentów, słuchaczy oraz innych osób 

przebywających na terenie SGSP, zachowaniu tajemnic prawnie chronionych, ochrony mienia 

państwowego będącego w dyspozycji SGSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. 

7. Monitoring wizyjny zamontowany w pojazdach służbowych oraz urządzeniach mobilnych może 

służyć także jako wsparcie procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań 

ratowniczych i ich dokumentowania w związku z zadaniami wynikającymi z Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2021 poz. 1737). 

8. Ewidencja obszarów monitorowanych prowadzona jest zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 2. 

1. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu 

monitoringu w obiektach i w pojazdach służbowych użytkowanych przez SGSP. Nie rejestruje się 

dźwięku (fonia). 

2. Rejestratorów obrazu w pojazdach należy używać podczas wszystkich wyjazdów pojazdów 

służbowych, w których zostały one zamontowane. Rejestrują one obraz wyłącznie na zewnątrz 

pojazdu służbowego. 

3. Rejestratory zamontowane w obiektach nagrywają wyłącznie obraz, w trybie ciągłym. 

Dopuszczalne jest stosowanie automatycznego wyzwalania nagrywania poprzez detekcję ruchu 

w polu pracy kamery. 

4. Zabronione jest stosowanie atrap kamer, które mogą wprowadzać błędne przeświadczenie  

o funkcjonowaniu monitoringu w danym miejscu. 

5. Monitoring w obiektach nie może obejmować pomieszczeń udostępnianych zakładowej 

organizacji związkowej. 

6. Monitoring w obiektach nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, 

palarni, pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 

pomieszczeń, w których jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń 

przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 

gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni. 
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§ 3. 

1. Ustawienia systemu zapisu rejestratora powinno zapewniać nagrywanie obrazu w pętli, z tym że 

okres przechowywania nagrań w rejestratorze nie powinien być krótszy niż 7 dni i dłuższy  

niż 3 miesiące od dnia nagrania (w zależności od rodzaju urządzenia), a następnie dane ulegają 

usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.  

2. W rejestratorach wykorzystywanych w pojazdach, dane mogą być przechowywane w czasie 

krótszym niż 7 dni (w zależności od rodzaju urządzenia). 

3. Udostępnienie kopii nagrań jest możliwe jedynie uprawnionym organom lub instytucjom np. 

Policji, Sądom, Prokuraturze w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, na ich 

pisemny wniosek. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Rektora-Komendanta. 

4. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków ww. organów, w szczególności, gdy 

urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem 

bezpieczeństwa osób i mienia, uprawniony funkcjonariusz/pracownik wykonuje kopię zapisu 

dotyczącą danego zdarzenia.  

5. W wypadkach nie cierpiących zwłoki organ, o którym mowa w ust. 3, zgłasza wniosek ustnie 

Inspektorowi Ochrony Danych, a następnie w terminie nie dłuższym niż 2 dni dostarcza go na 

piśmie. 

6. Do transmisji obrazu pochodzącego z kamer nie będzie wykorzystywana sieć zewnętrzna 

(publiczna). Obraz pochodzący z kamer w obiektach może być transmitowany za pośrednictwem 

wewnętrznych sieci komputerowych.  

7. Dostęp zdalny do kamer poprzez wewnętrzną sieć komputerową musi być zabezpieczony przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

§ 4. 

1. W przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego z udziałem pojazdów, szkody w mieniu SGSP lub 

innych spornych sytuacji, w których zgromadzony materiał może być niezbędny do wyjaśnienia 

zdarzenia lub jako dowód w sprawie, uprawniony funkcjonariusz/pracownik wykonuje kopię 

nagrania ze wskazanego rejestratora i przekazuje je do jednostki organizacyjnej właściwej do 

spraw kontroli.  

2. Kopia nagrania z rejestratora przechowywana jest w jednostce organizacyjnej właściwej do 

spraw kontroli i może być wykorzystywana wyłącznie do celów służbowych określonych  

w § 1 niniejszego regulaminu do czasu zakończenia postępowania. 

3. Po osiągnięciu celu dla którego materiał został zabezpieczony należy go w sposób trwały usunąć, 

chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. 

4. Nadzór nad zabezpieczeniem i przechowywaniem kopii nagrań pochodzących z rejestratora 

sprawują osoby z jednostki właściwej do spraw kontroli. 

§ 5. 

1. Demontowanie nośników pamięci z rejestratorów oraz zgrywanie plików na nich zawartych 

dozwolone jest wyłącznie przez osoby upoważnione na piśmie przez Administratora. 

2. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie i rozpowszechnianie nagrań pochodzących  

z rejestratorów dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą Administratora. 

3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego 

postępowania może zwrócić się pisemnie do Rektora-Komendanta, z prośbą o ich 

zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. 

Wniosek należy złożyć w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać 
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zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Prawidłowo złożony wniosek (zgodnie z załącznikiem 

nr 5) powinien zawierać dokładną datę i miejsce, np. budynek „E” w obiekcie 01, brama 

wjazdowa w obiekcie 01 (kamera – wjazd pojazdów na teren obiektu 01) oraz przybliżony czas 

zdarzenia. 

4. Osoba upoważniona przez Administratora sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za 

okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej. Pendrive’a z kopią nagrania należy 

oznaczyć markerem i umieścić w kopercie oraz oznacza ją następującymi danymi: 

1) numer porządkowy kopii; 

2) okres, którego dotyczy nagranie; 

3) źródło danych, np. kamera przy bramie – wjazd do obiektu 01; 

4) data wykonania kopii; 

5) dane osoby, która sporządziła kopię. 

Zabezpieczona kopia przechowywana jest w jednostce organizacyjnej właściwej do spraw 

kontroli. 

5. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii (zgodnie z załącznikiem nr 3)  

z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek organu lub osoby zainteresowanej. Rejestr 

zawiera następujące informacje: 

1) numer porządkowy kopii; 

2) okres, którego dotyczy nagranie; 

3) źródło danych, np. kamera przy bramie – wjazd do obiektu 01; 

4) data wykonania kopii; 

5) dane osoby, która sporządziła kopię; 

6) podpis osoby, która sporządziła kopie; 

7) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii. 

6. Udostępnienie kopii nagrania z monitoringu powinno być każdorazowo udokumentowane. 

7. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do 

przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

§ 6. 

1. Stosowane w systemach monitoringu wizyjnego zabezpieczenia podlegają przeglądowi pod 

kątem ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, których przetwarzane tam dane dotyczą, nie 

rzadziej niż raz na 3 lata.  

2. W przypadku wprowadzenia zmian technicznych w rejestratorach oraz systemach 

teleinformatycznych służących do przechowywania danych z nich pochodzących, należy dokonać 

ponownego szacowania i analizy ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych związanego  

z przetwarzaniem ich danych osobowych w tych systemach. 

3. Proces przeglądu i szacowania ryzyka oraz jego wyniki podlegają obowiązkowemu opiniowaniu 

przez Inspektora Ochrony Danych. 

4. Proces przeglądu i szacowania ryzyka oraz jego wyniki powinny zostać udokumentowane. 

§ 7. 

1. Każdy funkcjonariusz/pracownik przed dopuszczeniem do służby/pracy otrzymuje pisemną 

informację o monitoringu wizyjnym na terenie obiektów/budynków SGSP ze wskazaniem, które 

pomieszczenia są nim objęte i w jakim czasie. Odpowiedzialna za przekazanie tych informacji jest 

jednostka właściwa do spraw kadrowych. 
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2. Wykaz obszarów monitorowanych na terenie obiektów SGSP dla jednostki do spraw kadrowych 

przygotowuje i aktualizuje jednostka do spraw inwestycji, remontów i konserwacji. 

3. Każdy funkcjonariusz/pracownik posiadający upoważnienie do prowadzenia pojazdów 

służbowych otrzymuje pisemną informację o monitoringu wizyjnym, które pojazdy służbowe 

SGSP są nim objęte. Odpowiedzialna za przekazanie tych informacji jest jednostka właściwa do 

spraw kadrowych. 

4. Wykaz pojazdów służbowych wyposażonych w monitoring wizyjny dla jednostki do spraw 

kadrowych przygotowuje i aktualizuje jednostka właściwa do spraw gospodarki transportowej. 

§ 8. 

1. W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO w obiektach SGSP 

objętych monitoringiem wizyjnym oraz pojazdach służbowych wyposażonych  

w rejestratory należy umieścić widoczną informację (np. w postaci tablic lub naklejek)  

o funkcjonowaniu monitoringu oraz, gdy jest to możliwe, obszarze monitorowym, połączoną 

logicznie i treściowo z klauzulą informacyjną o pełnej treści opublikowaną na stronach WWW 

oraz BIP SGSP, a także dostępną przy wejściach na teren SGSP. Wzór klauzuli w załączniku nr 1 

do niniejszego Regulaminu. 

2. Służby dyżurne biur przepustek są zobowiązane do odczytania klauzuli informacyjnej 

monitoringu wizyjnego względem osób niewidzących, bądź słabo widzących wchodzących na 

obszar monitorowany obiektów SGSP. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu monitoringu wizyjnego  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

w Warszawie 

 

Obowiązek informacyjny – monitoring wizyjny 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego 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 (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach 
służbowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona 
jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego. 
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej (01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54, tel. (22) 56 17 624,  
fax. (22) 833 07 24, e-mail: sgsp@sgsp.edu.pl). 

2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres:  
01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu i zakresie 
koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków, pracowników, studentów, słuchaczy 
oraz gości SGSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego  
w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz 
ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także 
wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich 
dokumentowania. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku  
z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 7 oraz art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735, ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 
1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży 
Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży 
Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2349) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495 ze zm.). 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator  
ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz 
nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 
30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane  
są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, 
dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych. 
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, 
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa  
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

mailto:iod@sgsp.edu.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu monitoringu wizyjnego  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

w Warszawie 

 

 

EWIDENCJA OBSZARÓW MONITOROWANYCH  

 

 
 

Lp. 
Rejestrator  

(nazwa model) 

Lokalizacja 

rejestratora 

Kamera  

(nazwa model) 
Lokalizacja kamery 

Obszar, 

który obejmuje 

kamera 

Czas 

przechowywania 

zapisu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu monitoringu wizyjnego  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

w Warszawie 

 

 

REJESTR KOPII SYSTEMU MONITORINGU 

 

Lp. 
Okres, którego 

dotyczy nagranie 
Data,  

wykonania kopii 
Dane osoby,  

która sporządziła kopię 
Dane Podmiotu, 

 który otrzymał kopię 
Data Podpis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu monitoringu wizyjnego  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

w Warszawie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

 

 

Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu monitoringu 

wizyjnego obiektów i pojazdów służbowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. 

 

 

 

 

…………………      ………………………………… 
data                                           podpis  
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu monitoringu wizyjnego  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

w Warszawie 

WZÓR  

Wniosek o zabezpieczenie i udostępnienie danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego 

 

Dane wnioskodawcy:  

Imię i nazwisko: ..................................  

Seria i numer dowodu tożsamości …………….. 

Nazwa instytucji ................................  

Adres: ...............................................  

Telefon i/lub e-mail: .............................  

 

Rektor – Komendant  

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  

 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie/zabezpieczenie  danych osobowych z monitoringu wizyjnego  

z dnia ................................................... 

 

Zakres czasowy: ........................................................................................ .  

 

Źródło nagrania (dokładna data i miejsce, np. budynek „E” w obiekcie 01, brama wjazdowa w 

obiekcie 01; kamera – wjazd pojazdów na teren obiektu 01): ................................................................. 

 

Podstawa prawna udostępnienia/zabezpieczenia: .................................................................................. 

 

Opis zdarzenia i cel udostępnienia/zabezpieczenia  nagrania: ................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

…………………………………………… 
      (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

OPINIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………… 
(czytelny podpis i pieczęć Inspektora 

Ochrony Danych) 
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Udzielam niniejszym dostępu do wnioskowanych danych z monitoringu wizyjnego. 

 

 

 

Zobowiązuję…………………………………… do przekazania danych Wnioskodawcy.  

 

 

 

Warszawa, dnia ………………… 

 

 

…………………………………………… 
(podpis i pieczęć Administratora) 
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OBIEKTY SGSP MONITOROWANE 

OBRAZ JEST 

REJESTROWANY 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Rektor-Komendant 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

 

01-629 Warszawa ul. Juliusza Słowackiego 52/54 

telefon: + 48 22 56 17 534 

Więcej informacji: biura przepustek oraz www. sgsp.edu.pl 
 

 

 

 

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa na monitorowanym terenie SGSP. 

Podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze. 

Zapisy z monitoringu przechowywane są do 3 miesięcy. 

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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