Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
MARKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wersja na dzień 31 grudnia 2021
1.

Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w spółce MARKA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni („Spółka”), miejsca instalacji kamer systemu na terenie Oddziałów Spółki, reguły
rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o
zdarzeniach.

2.

Oddziały spółki wskazane są na stronie internetowej https://www.marka.eu/

3.

Infrastruktura Oddziałów MARKA sp. z o.o., która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:
a)

budynek Oddziału,

b) plac wokół budynku Oddziału,
4.

Celem monitoringu jest:
a)

zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Oddziału oraz ich mienia,

b) zabezpieczenie mienia należącego do Spółki,
c)

zapobieganie kradzieży i zniszczenia mienia Spółki.

5.

Obraz z zainstalowanych kamer zapisuje się na ruch. W urządzeniach rejestrujących obraz zainstalowane są czujniki ruchu.

6.

Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku
(fonii).

7.

System monitoringu wizyjnego na Oddziałach składa się z:
a)

kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków znajdujących się na terenie Oddziału

b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
c)
8.

monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

Rejestrator wraz z monitorem monitorującym Oddziały znajduje się w pomieszczeniu Oddziału, do którego dostęp mają tylko
upoważnione osoby.

9.

Okres przechowywania danych wynosi do 14 dni.

10. Zapis utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony za zgodą osoby uprawnionej do działania w
imieniu Spółki następującym osobom:
a)

pracownikom Spółki, w celu ustalenia przebiegu niepożądanego zdarzenia z ich udziałem lub przy ich udziale,

b) klientom Spółki w przypadku, gdy stali się oni poszkodowanymi w związku z incydentem mającym miejsce w infrastrukturze
Oddziału.

c)

organom ścigania w związku z prowadzonym postępowaniem mającym na celu ustalenie okoliczności związanych z kradzieżą
mienia Spółki i/lub ustalenia okoliczności zajścia z udziałem mienia klienta Spółki w infrastrukturze Oddziału, albo
jakichkolwiek innych czynności wymagających udziału organów ściągania dla ustalenia okoliczności zdarzenia, które
wystąpiło w infrastrukturze Oddziału.

d) instytucją państwowym na podstawie i w granicach przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
11. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w
zakresie ochrony danych osobowych.

