Załącznik do Zarządzenia nr 14/2020
Dyrektora WORD w Kaliszu
z dnia 01.10.2020 r.

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na terenie Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu
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§ 1.
1. Regulamin

2.

3.
4.
5.

określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji systemu
monitoringu wizyjnego zwanego dalej „Systemem” w budynkach, na terenie
i w pojazdach egzaminacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kaliszu zwanego dalej „WORD”, zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia,
a także możliwości i sposób ich udostępniania.
Podstawowym celem monitoringu wizyjnego w WORD jest zapewnienie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, zwiększenie bezpieczeństwa interesantów i pracowników
przebywających w budynkach i na terenie WORD oraz ochrony mienia, reagowania
na zachowania niepożądane, destrukcyjne, zagrażające zdrowiu, bezpieczeństwu,
pomocy w ustalaniu sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.)
oraz zapis przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca
2016 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 1885).
Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, pomieszczeń
służbowych.
Administratorem systemu jest WORD w Kaliszu.
WORD nie odpowiada za jakiekolwiek inne treści (poza samym przebiegiem
egzaminu), nagrane przy użyciu urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu
i dźwięku na egzaminie państwowym, w przypadku dostarczenia takiego urządzenia
przez ośrodek szkolenia kierowców udostępniający pojazd na potrzeby egzaminu.
§ 2.

1. Infrastruktura WORD objęta jest systemem monitoringu wizyjnego w następujących

miejscach:
 budynek WORD, ul. Braci Niemojowskich 3-5 w Kaliszu,
 teren wokół budynku wskazanego w tiret pierwszy wraz z placem
manewrowym oraz teren Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy (ODTJ),
 pojazdy egzaminacyjne,
2. Szczegółowy wykaz miejsc, w których znajdują się kamery zawiera załącznik nr 1 do
Regulaminu.
§ 3.
1. Praca Systemu opiera się o wymienione poniżej założenia:
 monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo, z wyjątkiem urządzeń




rejestrujących w pojazdach egzaminacyjnych, które działają wyłącznie
w trakcie trwania egzaminów,
rejestracji i zapisywaniu egzaminów na informatycznym nośniku danych
podlega obraz (wizja) i dźwięk,
kamery Systemu Monitorowania obiektów WORD, terenu wokół obiektów,
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placu manewrowego oraz terenu ODTJ nie rejestrują i nie zapisują
dźwięku,
 obraz z kamer stanowiący element Systemu podlega rejestracji i zapisaniu
na informatycznym nośniku danych , tj. dysku twardym,
 czas przechowywania danych zależny jest od pojemności stosowanego
nośnika oraz możliwości Systemu i nie przekracza 3 miesięcy,
 miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi
tabliczkami informacyjnymi.
2. Monitoring podlega nadzorowi Dyrektorowi WORD w Kaliszu.
3. Informacja dotycząca Administratora Danych Osobowych, cel oraz zakres
przetwarzania danych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej WORD
w Kaliszu.
4. Lokalizacja oraz praca kamer Systemu nie może naruszać zasad godności osobistej
oraz prawa do prywatności pracowników, interesantów oraz osób trzecich.
§ 4.
1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory,

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające
podgląd obrazu z kamer i rejestrator (rejestratory).
Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład Systemu rejestracji, do
którego dostęp posiadają upoważnione osoby.
Rejestratory znajdują się w pojazdach egzaminacyjnych oraz w budynku głównym
WORD, w serwerowni i w gabinecie Dyrektora.
Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają tylko upoważnione osoby.
Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt
1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO.
Nagrania z monitoringu zawierające dane osobowe pracowników, egzaminowanych
i innych osób, które w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, WORD przetwarza
wyłącznie w celu, do którego zostały zebrane i przechowuje:
 przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu (w przypadku
urządzeń rejestrujących w pojazdach egzaminacyjnych),
 do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego (w przypadku, gdy
osoba składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki,
w jakich był przeprowadzony),
 przypadku pozostałych nagrań od 3-14 dni od dnia nagrania.
Dane osobowe z monitoringu wizyjnego mogą być przechowywane:
 na serwerach,
 na stacjach roboczych.
Nośniki elektroniczne zawierające dane osobowe, dla których cel przetwarzania ustał,
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9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

powinny być pozbawione zapisu tych danych, a w przypadku, gdy nie jest to
możliwe, należy je zniszczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie/odzyskanie
danych osobowych.
Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają
udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Kamery i rejestratory nagrań z monitoringu wizyjnego zabezpieczone są loginem
i hasłem.
Obsługę informatyczną systemu sprawuje pracownik zatrudniony w WORD, który na
podstawie upoważnienia ma dostęp do: bezpośredniego podglądu obrazu z kamer
i rejestratorów, urządzenia rejestrującego oraz zapisów z kamer. Pracownik ten
zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Systemu poprzez monitorowanie sprawności
urządzenia rejestrującego, a także decyduje w razie konieczności o zmianie haseł do
rejestratorów.
Pomieszczenie monitoringu wizyjnego zabezpiecza się przed dostępem osób
nieuprawnionych za pomocą wydzielonego pomieszczenia, zamykanego drzwiami
drewnianymi za pomocą zamku patentowego (serwerownia i gabinet Dyrektora).
Przebywanie osób postronnych w pomieszczeniu wydzielonym na monitoring wizyjny
jest niedopuszczalne. Wyjątek stanowią podmioty uprawnione na mocy przepisów
prawa, tylko i wyłącznie w celach dochodzeniowych, śledczych i dowodowych.
Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są
udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
Zdarzenia mające/mogące mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sytemu, w tym
przede wszystkim akty wandalizmu elementów Systemu, przerwy w dopływie prądu,
a także nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu, powinny być niezwłocznie
zgłaszane Inspektorowi Ochrony Danych, który informuje Administratora Danych
Osobowych o zdarzeniu i podjętych działaniach.
§ 5.

1. Do zapoznania się z nagraniami systemu monitoringu wizyjnego upoważnieni są:
 Dyrektor WORD lub osoba przez niego upoważniona,
 Zastępca Dyrektora WORD,
 Administrator Systemów Informatycznych,
 Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 Egzaminator Nadzorujący,
 inne osoby po uzyskaniu pisemnego upoważnienia Administratora Danych



Osobowych wyłącznie w zakresie wyznaczonym upoważnieniem,
podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, tylko i wyłącznie w celach
dochodzeniowych, śledczych, dowodowych,
osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który
przeprowadził ten egzamin - w przypadku złożenia skargi na sposób
przeprowadzenia egzaminu lub wniesienia przez osobę egzaminowaną do
egzaminatora nadzorującego zastrzeżeń na sposób przeprowadzenia
egzaminu,
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egzaminator, który przeprowadził ten egzamin - w przypadku wszczęcia
postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części
praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.
2. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu
wizyjnego WORD nadawane są przez Administratora Danych Osobowych.
3. Zmiany dotyczące użytkowania systemu monitoringu wizyjnego, takie jak
rozwiązanie umowy o pracę lub zmiana zakresu czynności służbowych, są przesłanką
do unieważnienia upoważnienia o którym mowa w ust. 3 i odnotowanie tego faktu
w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
4. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez System zobowiązane są do
przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
§ 6.
1. Identyfikacja osób znajdujących się w obszarze objętym systemem monitoringu,

2.

3.

4.

5.

6.

wizyjnego będzie prowadzona wyłącznie w przypadku zaistnienia potrzeby, przy
uwzględnieniu celów, wskazanych w § 1 w ust. 2 i podlegać będzie rygorom
wynikającym z przepisów o ochronie danych osobowych.
Zapis z monitoringu może zostać odtworzony lub udostępniony za zgodą
i w terminie ustalonym przez Administratora Danych Osobowych, w celu
odtworzenia zajścia bezpośrednio zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu lub
szkodzie w mieniu.
Dane można udostępniać uprawnionym instytucjom i organom w zakresie
prowadzonych przez nie czynności służbowych. Umożliwia się przekazywanie, wgląd
do zbiorów danych osobowych na podstawie złożonego pisemnego wniosku do
Administratora Danych Osobowych,
Przekazywanie danych odbywa się tylko i wyłącznie poprzez osobę do tego
uprawnioną. Przekazanie danych odnotowane jest w Rejestrze udostępnionych nagrań
oraz wglądu do zapisów monitoringu wizyjnego, którego wzór stanowi Załącznik
Nr 2.
Instytucjom i służbom, wymienionym w ust. 3, dane przekazywane są na
nośnikach zewnętrznych w postaci płyty CD, pendrive, e-mail. Fakt udostępnienia
nagrania zostaje udokumentowany poprzez sporządzenie notatki służbowej przez ASI.
W przypadku przekazywania urządzeń lub nośników zawierających dane osobowe,
poza obszarem przetwarzania danych osobowych, zabezpiecza się je w sposób
zapewniających poufność, integralność i rozliczalność tych danych.
§ 7.

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez

rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynków
WORD, których wzory stanowią Załączniki Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5.
2. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej WORD w Kaliszu
zamieszcza się informację o przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu art. 13
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RODO. Treść informacji zawiera załącznik nr 6 do Regulaminu.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Administrator
Danych Osobowych lub osoba przez niego upoważniona.
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Załącznik nr 1
Szczegółowy wykaz miejsc w WORD w Kaliszu, w których znajdują się kamery.
1. Budynek WORD:
 kamera nr 1- budynek A - elewacja frontowa,
 kamera nr 2 - budynek A - elewacja tylna,
 kamera nr 3 - budynek B - elewacja frontowa,
 kamera nr 4 - budynek A - wejście boczne,
 kamera nr 5 - budynek A - hol I piętro,
 kamera nr 6 - budynek A - hol główny,
 kamera nr 7 - budynek B - elewacja boczna,
 kamera nr 8 - budynek A - Biuro Obsługi Klienta,
 kamera nr 9 - budynek A - Biuro Obsługi Klienta,
 kamera nr 10 - budynek A - sala komputerowa,
 kamera nr 11 - budynek A - sala komputerowa,
 kamera nr 12 - warsztat mechaników - biuro losowań,
 kamera nr 13 - biuro losowań,
 kamera nr 14 - budynek B - klatka schodowa,
 kamera nr 15 - budynek B - hol parter,
 kamera nr 16 - budynek B - hol, wejście do budynku.
2. Teren wokół budynku wraz z placem manewrowym oraz teren Ośrodka Doskonalenia
Techniki Jazdy:
 kamera nr 1- słup oświetleniowy 2,
 kamera nr 2, 3 - słup oświetleniowy 5,
 kamera nr 4 - garaż osobowy - elewacja frontowa,
 kamera nr 5 - słup oświetleniowy 1,
 kamera nr 6 - słup oświetleniowy 9,
 kamera nr 7 - słup oświetleniowy 3,
 kamera nr 8, 9 - słup oświetleniowy 4,
 kamera nr 10, 11, 12, 13 - słup oświetleniowy 5,
 kamera nr 14, 15, 16, 17 - słup oświetleniowy 7,
 kamera nr 18 - słup oświetleniowy 8,
3. Pojazdy egzaminacyjne:
 sam. ciężarowy TGL 12.240 MAN o nr rejestracyjnym PK 63722,
 sam. ciężarowy TGL 12.250 MAN o nr rejestracyjnym PK7498A,
 sam. osobowy Renault Trafic o nr rejestracyjnym PK9670G,
 sam. osobowy KIA RIO o nr rejestracyjnym PK1601L,
 sam. osobowy KIA RIO o nr rejestracyjnym PK1602L,
 sam. osobowy KIA RIO o nr rejestracyjnym PK1603L,
 sam. osobowy KIA RIO o nr rejestracyjnym PK1604L,
 sam. osobowy KIA RIO o nr rejestracyjnym PK1609L,
 sam. osobowy KIA RIO o nr rejestracyjnym PK1610L,
 sam. osobowy KIA RIO o nr rejestracyjnym PK1611L,
 sam. osobowy KIA RIO o nr rejestracyjnym PK1612L,
 sam. osobowy KIA RIO o nr rejestracyjnym PK1613L,
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sam. osobowy KIA RIO o nr rejestracyjnym PK1614L,
sam. osobowy KIA RIO o nr rejestracyjnym PK1615L,
sam. osobowy KIA RIO o nr rejestracyjnym PK1616L,
sam. osobowy KIA RIO o nr rejestracyjnym PK1617L,
sam. osobowy KIA RIO o nr rejestracyjnym PK1618L.
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Załącznik nr 2
Rejestr udostępnionych nagrań oraz wglądu do zapisów monitoringu wizyjnego w budynkach
i na terenie WORD w Kaliszu.
Lp. Data Numer wniosku, nazwa Przedmiot Podpis osoby Podpis osoby
organu, instytucji
wniosku
przyjmującej przekazującej
której przekazano
nagraną kopię
zarejestrowanego
materiału,
udostępniono wgląd do
zapisów monitoringu
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Załącznik nr 3
Tablica informacyjna na terenie monitorowanym.
OBIEKT MONITOROWANY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu informuje, iż prowadzi monitoring
wizyjny budynków WORD, terenów wokół budynków oraz w pojazdach
egzaminacyjnych.
Prowadzenie monitoringu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,
ochrony mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby
narazić na szkodę WORD oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu praktycznej
części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień na prawo jazdy.
Administratorem systemu monitoringu oraz gromadzonych w nim danych osobowych
jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, ul. Braci Niemojowskich 3-5.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu
62 766 75 08.
Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej WORD w Kaliszu.
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Załącznik Nr 4
Tablica informacyjna na terenie monitorowanym.
TEREN MONITOROWANY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu informuje, iż prowadzi monitoring
wizyjny budynków WORD oraz terenów wokół budynków.
Prowadzenie monitoringu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,
ochrony mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby
narazić na szkodę WORD oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu praktycznej
części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień na prawo jazdy.
Administratorem systemu monitoringu oraz gromadzonych w nim danych osobowych
jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, ul. Braci Niemojowskich 3-5.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu
62 766 75 08.
Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej WORD w Kaliszu.
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Załącznik Nr 5
Tablica informacyjna w pojeździe monitorowanym.
POJAZD MONITOROWANY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu informuje, iż prowadzi monitoring
wizyjny w pojazdach egzaminacyjnych w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu
praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień na prawo jazdy.
Administratorem systemu monitoringu oraz gromadzonych w nim danych osobowych
jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, ul. Braci Niemojowskich 3-5.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu
62 766 75 08.
Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej WORD w Kaliszu.

12

Załącznik nr 6
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu informuje, iż prowadzi
monitoring wizyjny budynków WORD, terenów wokół budynków wraz z placem
manewrowym, terenu Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz w pojazdach egzaminacyjnych.
2. Prowadzenie monitoringu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,
ochrony mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby
narazić na szkodę WORD oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu praktycznej
części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień na prawo jazdy.
3. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 22 § 1 i nast. Kodeksu
pracy oraz art. 54 i nast. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
4. Administratorem systemu monitoringu oraz gromadzonych w nim danych osobowych
jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, ul. Braci Niemojowskich 3-5.
5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail:
krzysztof.niedzwiedzki@word.kalisz.pl. lub pod numerem telefonu 62 766 75 08.
6. Każda osoba, której wizerunek został zarejestrowany przez monitoring WORD
w Kaliszu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania
(wyjątek 21 dni od dnia egzaminu w przypadku urządzeń rejestrujących w pojazdach
egzaminacyjnych lub do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego
w przypadku wpływu skargi na egzamin).
8. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
9. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu.
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