Załącznik nr 1
do Regulaminu Pracy
CEL, ZAKRES ORAZ MIEJSCE STOSOWANIA MONITORINGU
W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE
§1
CEL ZASTOSOWANIA MONITORINGU
1. Celem zastosowania systemu monitoringu jest zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
i osób przebywających na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz ochrony
mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogło by narazić
Uniwersytet na szkodę.
2. Monitoring wprowadzony jest na terenie Uniwersytetu, tj. w jego obiektach i na terenie
nieruchomości należących do niego. Ze względu na to, iż Uniwersytet przeznacza
stosowne środki finansowe na inwestycje (prace remontowo-budowlane), nadzór w postaci
monitoringu prowadzony jest w celu rejestracji zdarzeń w kontekście ewentualnych
kradzieży oraz dewastacji mienia. System rejestracji zdarzeń umożliwi identyfikację
sprawców oraz odzyskanie potencjalnie utraconego mienia.
3. Nagrania obrazu w ramach systemu monitoringu Uniwersytet przetwarza wyłącznie do
celów, dla których zostały one zebrane.
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§2
ZAKRES STOSOWANIA MONITORINGU
System monitoringu składa się z następujących elementów:
1) kamery rejestrujące zdarzenia;
2) serwery rejestrujące oraz zapisujące materiał wideo na dyskach wewnętrznych.
Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na
urządzeniu monitorującym jednostkę:
1) nr rejestracyjny pojazdu;
2) czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem;
3) sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu
rejestrującym obraz.
System monitoringu funkcjonuje całodobowo, a zapisany materiał przechowywany jest na
elektronicznym nośniku przez okres nie dłuższy niż 90 dni, chyba, że zajdzie uzasadniona
konieczność przechowywania zapisu z monitoringu dla celów dowodowych w zakresie
postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub pracodawca powziął
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 3 ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po upływie okresów, o których mowa w ust. 3 i 4, uzyskane w wyniku monitoringu
nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne
nie stanowią inaczej.
Dostęp do nagrań utrwalonych w związku z prowadzeniem monitoringu jest ściśle
ograniczony, uzyskać go mogą wyłącznie osoby uprawnione w związku z realizacją
obowiązków służbowych, zawarciem umowy z Uniwersytetem np. w zakresie realizacji

zadań związanych z ochroną obiektów lub uprawnionych na mocy przepisów prawa
powszechnie obowiązującego. Udostępnianie kopii zapisów z systemu monitoringu
odbywa się na zasadach ściśle określonych w przepisach prawa.

1.

2.

3.

4.

§3
MIEJSCA STOSOWANIA MONITORINGU
Miejsca objęte monitoringiem:
1) części zewnętrzne infrastruktury Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:
a) elewacje budynków,
b) wejścia główne,
c) wjazdy/wyjazdy na teren Uczelni,
d) parkingi,
e) fragment ulicy Al. Racławickie wzdłuż budynku oznaczonego numerem 1,
obejmujący przejście dla pieszych;
2) części wewnętrzne infrastruktury Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:
a) ciągi komunikacyjne w budynkach,
b) hole.
Monitoring prowadzony w Uniwersytecie nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni,
stołówek oraz palarni i pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.
Sposób jego prowadzenia nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych pracownika
i osób przebywających na terenie Uniwersytetu, a także zasady wolności i niezależności
związków zawodowych.
Pomieszczenia i teren monitorowany oznaczone są w sposób widoczny i czytelny, za
pomocą odpowiednich znaków. Dodatkowo każda osoba, której dane, w postaci wizerunku
lub np. numeru rejestracyjnego, przetwarzane są w związku z prowadzeniem monitoringu
ma prawo do uzyskania szczegółowych informacji w zakresie prowadzonego monitoringu
w sposób wskazany na oznaczeniach.
Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z prowadzeniem
monitoringu jest pracodawca. Dane te przetwarzane są na podstawie i z zastosowaniem
uregulowań przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności
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/RODO). Osoba, której dane są przetwarzane w
związku z prowadzeniem monitoringu ma prawo dostępu do danych, żądania ograniczenia
ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania danych, ich
usunięcia, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego
przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe dane nie będą przekazywane do
państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz innych podmiotów zewnętrznych,
poza wskazanymi powyżej. Zgromadzone dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą
w oparciu o nie również podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Uniwersytet
jako administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail: iod@umlub.pl

