Załącznik nr 1 do Uchwały RN
nr 19/RN/05/2022 z dnia 25.06.2022 r.

REGULAMIN
funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:












Spółdzielnia –Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej,
Zarząd/Rada Nadzorcza – Zarząd/Rada Nadzorcza Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej,
Użytkownik lokalu:
a) właściciel (współwłaściciele) lokalu stanowiącego przedmiot odrębnego prawa
własności, bez względu na to czy jest, lub też nie jest, członkiem Spółdzielni,
b) osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
c) osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez
względu na to czy jest lub też nie jest, członkiem Spółdzielni,
Mieszkaniec:
a) użytkownicy lokali,
b) każda inna osoba, która swe prawa do zamieszkiwania wywodzi od
użytkowników lokali – w szczególności mieszkańcami są członkowie rodzin i inne
osoby bliskie zamieszkałe wspólnie z użytkownikami lokali oraz osoby używające
lokal na podstawie umowy zawartej z użytkownikami lokali,
c) osoby inne zamieszkujące w lokalu, w tym zajmujące lokal bez tytułu prawnego
oraz na podstawie umowy najmu,
Nieruchomość: grunt będący własnością lub współwłasnością Spółdzielni, bądź
objęty jej użytkowaniem lub współużytkowaniem wieczystym lub będący w jej
zarządzie, w tym również nieruchomości stanowiące mienie spółdzielni w rozumieniu
Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w zakresie
gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali
w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Budynek mieszkalny: nieruchomość budynkowa wielorodzinna posadowiona na
nieruchomościach gruntowych, będących w posiadaniu Spółdzielni, co do których
Spółdzielni przysługuje tytuł prawny lub będących w jej zarządzie.
Monitoring: monitoring wizyjny wraz z infrastrukturą kablową/internetową
i kamerami znajdujący się na całych zasobach Spółdzielni,


















Monitoring wind: monitoring usytuowany w kabinach wyremontowanych wind
znajdujących się w budynkach Spółdzielni,
Monitoring MO 2: monitoring usytuowany w budynku przy ul. Morskie Oko 2
w Bielsku – Białej,
Lokal użytkowy: pomieszczenie lub zespół pomieszczeń znajdujących się
w budynku mieszkalnym lub niemieszkalnym, stanowiącym mienie Spółdzielni,
w którym prowadzi się działalność gospodarczą lub inną działalność o funkcji
niemieszkalnej. Za lokal użytkowy może być uważana również wyodrębniona część
lokalu mieszkalnego przeznaczona na prowadzenie działalności oraz nieruchomość
gruntowa stanowiąca mienie Spółdzielni będąca przedmiotem dzierżawy,
RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27
kwietnia 2016 r.,
Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba
fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
Zbiór danych osobowych: uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych
według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest
scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie
Przetwarzanie danych osobowych: operacja lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie,
Administrator Danych Osobowych: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny,
jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele
i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz posiada wyłączny dostęp do
rejestratora danych z monitoringu,
Nośnik danych: wszelkie nośniki, na których informacje zapisane są w postaci
elektronicznej, w szczególności dyski, karty magnetyczne lub pamięci przenośne.
Podmiot zewnętrzny: posiadający wymagane prawem odpowiednie uprawnienia
(koncesję) wykonawca wykonujący na rzecz Spółdzielni usługę wykonania,
eksploatacji i naprawy monitoringu, jak również rejestracji i zapisu danych
z monitoringu oraz, który staje się Administratorem Danych Osobowych po zawarciu
odpowiedniej umowy ze Spółdzielnią. Na dzień uchwalenia niniejszego Regulaminu
podmiotem zewnętrznym jest: Czasza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa; ul. Karłowicza 9; 43-300 Bielsko-Biała; KRS: 000011732;
NIP: 937-20-99-034.
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§ 2.
Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach
Spółdzielni, cele monitoringu, miejsca i sposób instalowania kamer systemu monitoringu
w zasobach Spółdzielni, reguły rejestracji i zapisu informacji wraz ze sposobem ich
zabezpieczenia oraz możliwość udostępnienia danych o zarejestrowanych zdarzeniach
osobom i podmiotom trzecim.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorze danych monitoringu za
wyjątkiem monitoringu wind oraz monitoringu MO 2 jest Podmiot Zewnętrzny, z którym
Spółdzielnia zawiera odpowiednią umowę o przekazaniu tej funkcji w ramach
monitoringu objętego niniejszym Regulaminem.
Stosowanie zasad określonych niniejszym regulaminem jest wyłączone w stosunku do
monitoringu wind oraz monitoringu MO 2 z przyczyn określonych w Rozdziałach
III i IV Regulaminu oraz za wyjątkiem zapisów zawartych w tych rozdziałach
Regulaminu.
Podmiot Zewnętrzny, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
i wadze, jako administrator danych osobowych, wdraża odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO. Środki te są w razie
potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Spółdzielnia zapewnia przestrzeganie
tych obowiązków w umowie, o której mowa w ust. 2 powyżej.
§ 3.

Celem monitoringu jest w szczególności:
1. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, w tym
zwiększenie bezpieczeństwa Użytkowników i Mieszkańców i ochrona ich praw
majątkowych.
2. Ochrona mienia Spółdzielni oraz Użytkowników i Mieszkańców lokali, w tym
zapobieganie dewastacji i kradzieży w obrębie nieruchomości i budynków.
3. Rejestracja zdarzeń celem ustalenia ich przebiegu oraz ułatwienia organom ścigania
pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa lub wykroczenia oraz celem
ustalenia osób odpowiedzialnych za szkodę, poniesioną przez Spółdzielnię lub
Użytkownika/Mieszkańca lokalu.
§4
1. Monitoringiem mogą zostać objęte wyłącznie części wspólne Nieruchomości, będących
w zasobach Spółdzielni, w szczególności budynki mieszkalne oraz boiska, place zabaw itp.
chyba, że Podmiot Zewnętrzny posiada zezwolenie na monitoring terenów publicznych.
W takim wypadku monitoringiem mogą zostać objęte również i te tereny.
2. Obszar objęty monitoringiem oznacza się tablicami informującymi o zainstalowanych
kamerach oraz zawierającymi klauzulę informacyjną, o której mowa w art. 13 RODO,
umieszczonymi w widocznych miejscach. Klauzula informacyjna stanowi Załącznik
nr 1 do Regulaminu.
3. W przypadku objęcia monitoringiem wizyjnym zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do
użytku publicznego, stosowne oznaczenia umieszczane są przy wejściu w obręb danej
przestrzeni (budynku).

4. Decyzja odnośnie wyboru miejsc objętych monitoringiem należy do wyłącznej
kompetencji Zarządu, w porozumieniu z podmiotem zewnętrznym i z uwzględnieniem
wniosków mieszkańców/ użytkowników lokali jeśli chodzi o monitoring budynków
mieszkalnych.
5. Monitoringiem nie mogą być objęte korytarze budynków mieszkalnych z wejściami do
mieszkań oraz okna budynków mieszkalnych – tj. kamery nie mogą być ustawione na
wejścia do mieszkań lub okna lokali znajdujących się w budynkach mieszkalnych.

II. URUCHOMIENIE I KOSZTY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO
ZA WYJĄTKIEM MONITORINGU WIND I MONITORINGU MO 2
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§ 5.
O objęciu monitoringiem Nieruchomości nie stanowiących budynków mieszkalnych
wraz z przynależnym do nich gruntem, takich jak place zabaw, boiska, miejsca
parkingowe decyduje Zarząd Spółdzielni, który zleca podmiotowi zewnętrznemu
montaż i obsługę monitoringu, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.
Monitoringiem mogą być również objęte, stanowiące mienie spółdzielni budynki lub
ich części, w których znajdują się wyłącznie lokale użytkowe jak również grunty
dzierżawione osobom trzecim, na wniosek wszystkich najemców danego budynku lub
dzierżawców danego terenu.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu zapisy niniejszego
regulaminu mają odpowiednie zastosowanie i uwzględnia się je zarówno w umowie
z najemcami lub/i dzierżawcami, jak i w umowie z podmiotem zewnętrznym,
wykonującym usługę montaż i obsługi monitoringu.
Koszty montażu i utrzymania monitoringu, w przypadku określonym w ust. 1
niniejszego paragrafu ponosi Spółdzielnia, według uregulowań wewnętrznych
obowiązujących
w
Spółdzielni,
natomiast
w
przypadku
określonym
w ust. 3, koszty te ponoszą najemcy lub/ i dzierżawcy stosownie do zawartej ze
Spółdzielnią umowy.
O objęciu monitoringiem budynku lub klatki budynku decyduje Zarząd Spółdzielni,
po otrzymaniu wniosku Użytkowników lokali, na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem.
Jeśli w budynku znajduje się lokal użytkowy wynajmowany przez Spółdzielnię
najemca tego lokalu powinien zostać poinformowany przez wnioskujących
Użytkowników lokali lub Zarząd Spółdzielni, o zamiarze objęcia budynku
monitoringiem. Najemca ma możliwość wniesienia umotywowanego sprzeciwu, co do
objęcia budynku monitoringiem wizyjnym, w szczególności jeśli sprzeciwia się temu
charakter prowadzonej przez najemcę działalności gospodarczej. Wniesienie
sprzeciwu nie powoduje automatycznego wstrzymania realizacji monitoringu
wizyjnego, a Zarząd informuje najemcę o swojej decyzji co do wniesionego
sprzeciwu, po jego rozpatrzeniu, z uwzględnieniem celów jakim ma służyć monitoring
zgodnie z § 3 Regulaminu.

§ 6.
1. Wniosek o instalację systemu monitoringu wizyjnego w budynku lub klatce budynku
winien być skierowany do Zarządu i będzie rozpatrywany pod warunkiem udzielenia

pisemnej zgody na instalację monitoringu wizyjnego oraz ponoszenie kosztów na
zasadach określonych niniejszym Regulaminem przez co najmniej 70%
Użytkowników lokali w danym budynku lub pisemnej zgody co najmniej 70%
Użytkowników lokali, do których wejście znajduje się na klatce schodowej,
w przypadku, gdy system monitoringu wizyjnego ma zostać zainstalowany na
wskazanej we wniosku klatce schodowej budynku.
2. We wniosku Użytkownicy lokali powinni wskazać jedną osobę upoważnioną do
kontaktów ze Spółdzielnią oraz odbierania korespondencji w sprawie wniosku
o objęcie monitoringiem wizyjnym.
3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 oraz po sprawdzeniu czy wszystkie
podpisane na wniosku osoby są Użytkownikami lokali, zgodnie z definicją zawartą
w niniejszym Regulaminie i ustaleniu czy wniosek złożyła uprawniona większość
Użytkowników lokali, jak również po ewentualnym rozpatrzeniu sprzeciwu najemcy,
o którym mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu, Zarząd podejmuje ostateczną decyzję
o objęciu monitoringiem danego budynku lub klatki budynku oraz zawiadamia
o podjętej decyzji osobę, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wraz
z informacją o możliwości demontażu monitoringu, zgodnie z § 16 Regulaminu.
4. Jeżeli wniosku o objęcie monitoringiem nie złożyli wszyscy Użytkownicy lokali
w danym budynku lub klatce budynku, o decyzji w sprawie instalacji monitoringu
Spółdzielnia informuje również wszystkich pozostałych mieszkańców budynku lub
klatki budynku gdzie ma zostać zainstalowany monitoring poprzez wystosowanie
indywidualnych pism oraz informacje na tablicy informacyjnej lub innym
odpowiednim miejscu znajdującym się w budynku lub klatce budynku.
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§ 7.
Po decyzji o objęciu budynku lub klatki budynku monitoringiem na wniosek
użytkowników lokali, Zarząd Spółdzielni zleca Podmiotowi zewnętrznemu montaż
i obsługę monitoringu, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. Podmiot
zewnętrzny na podstawie umowy, o której mowa powyżej określa koszty montażu
monitoringu oraz koszty eksploatacji i obsługi monitoringu, każdorazowo
w przypadku wniosku złożonego przez mieszkańców.
Spółdzielnia zawiera z podmiotem, o którym mowa w ust. 1, umowę powierzenia
funkcji Administratora Danych Osobowych oraz umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
Z uwagi na większość użytkowników lokali, która występuje z wnioskiem o objęcie
monitoringiem wizyjnym, jak również ze względu na cel jakim jest jego instalacja
i korzystanie z ochrony, którą daje monitoring, wszelkie koszty związane z montażem,
obsługą, a także koszty utrzymania, eksploatacji i naprawy urządzeń monitoringu
ponoszą wszyscy Użytkownicy lokali danego budynku lub klatki gdzie ma zostać
zainstalowany monitoring w równej części, niezależnie od tego czy podpisali się na
wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu.
Koszty, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu ponoszą wszyscy
użytkownicy lokali, w tym Ci, którzy nie złożyli wniosku, o którym mowa w § 6
ust. 1 w formie comiesięcznych opłat określonych w rozdziale V niniejszego
Regulaminu.

5. Z chwilą montażu monitoringu wizyjnego Spółdzielnia automatycznie przejmuje
monitoring, w tym do eksploatacji i naprawy poprzez podmiot zewnętrzny, o którym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Podmiot zewnętrzny, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ustala
ilość przypadków sprawdzenia zapisów monitoringu, zabezpieczenia i ich
udostępnienia na żądanie właściwych organów i użytkowników lokali zgodnie
z wnioskiem, o którym mowa w § 13 Regulaminu, a które wykonywane są przez
niego w ramach miesięcznej opłaty eksploatacyjnej, o której mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu. W przypadku konieczności wykonywania tych czynności
w związku z większą ilością żądań niż określone w ramach opłaty, Użytkownicy
lokali pokrywają takie koszty określone przez podmiot zewnętrzny, w formie
rozliczenia RPKLU.
7. Opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie użytkownicy lokali ponoszą również
w przypadku jeśli usytuowanie kamer monitoringu pozwala na objęcie monitoringiem
obszarów poza budynkiem czy też nieruchomością gruntową nim zabudowaną (obszar
terenów publicznych) i o ich analizę, zabezpieczenie i udostępnienie wystąpią
upoważnione organy bez związku ze zdarzeniem, o którym mowa w § 13 niniejszego
Regulaminu.
8. Zarząd Spółdzielni informuje użytkowników lokali lub najemców/ dzierżawców
o wysokości opłat, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółdzielni.
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§ 8.
System monitoringu wizyjnego w Spółdzielni składa się z kamer, urządzeń
rejestrujących obraz na nośniku danych, okablowania i oprogramowania.
Monitoring funkcjonuje całodobowo.
Rejestracji i zapisaniu na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer systemu
monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku.
Zarząd decyduje o liczbie kamer, parametrach technicznych monitoringu wizyjnego
oraz jego umiejscowieniu, biorąc pod uwagę w szczególności ocenę bezpieczeństwa
na konkretnych Nieruchomościach Spółdzielni z uwzględnieniem – w miarę
możliwości wniosku użytkowników lokali i wskazań podmiotu zewnętrznego.
Rejestrowane przez kamery systemu monitoringu dane nie mogą naruszać zasad
godności osobistej oraz prawa do prywatności.
Okres przechowywania danych monitoringu wynosi minimum 14 dni z zastrzeżeniem
zabezpieczonych nagrań, o których mowa w § 13. Zabezpieczone nagrania
przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dotyczącego
zarejestrowanego zdarzenia.
Po upływie okresów określonych w ust. 6 dane są usuwane bez możliwości
powtórnego ich odczytania.

III. MONITORING WIND
§ 9.
1. Z uwagi na cele, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu oraz na podstawie
umów o remont dźwigów towarowo – osobowych lub/ i umów o ich konserwację, na

2.

3.

4.
5.

parterze budynku przed wejściem do windy oraz w windach montowane są kamery do
ich monitoringu.
Montaż oraz obsługa kamer wraz z okablowaniem należy do wykonawcy
dokonującego serwisu dźwigów w ramach opłat za wykonywanie tego serwisu.
Opłaty te zawierają również koszty utrzymania, eksploatacji i naprawy
zamontowanych urządzeń monitoringu wind.
W zakresie monitoringu, o którym mowa w niniejszym paragrafie administratorem
danych osobowych jest Edward Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą „Wieczorek – Dźwig” Edward Wieczorek w Szczyrku (43-370) ul. Jodłowa 17,
REGON: 070284425, NIP: 547-008-45-11.
Zabezpieczenia nagrań z rejestratora monitoringu jak i udostępniania danych
z rejestratora dokonuje Administrator danych, o którym mowa w ust. 3.
Spółdzielnia nie posiada dostępu ani do urządzeń rejestrujących obraz
w monitoringu wind, ani do danych na nim zapisywanych czy zabezpieczanych.

IV. MONITORING MO 2
1.

2.

3.

4.

§ 10.
Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do monitoringu zamontowanego
w budynku należącym do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni przy ul. Morskie Oko
2, z uwagi na fakt, że montaż systemu monitoringu został dokonany na własny koszt
i ryzyko mieszkańców tego bloku jak i przed wejściem w życie przepisów RODO.
Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości wyraziła zgodę na montaż takiego
monitoringu, w czasie kiedy nie obowiązywały jeszcze przepisy RODO i zmienione
na jego podstawie przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.
Z uwagi na okoliczności, o których mowa powyżej jak i nieprzejęcie tego monitoringu
przez Spółdzielnię, obsługa, eksploatacja, zapisywanie danych, ich zabezpieczanie
oraz udostępnianie uprawnionym osobom, należy do mieszkańców budynku Morskie
Oko 2.
Administratorem danych osobowych w przypadku monitoringu, o którym mowa
w niniejszym paragrafie są osoby wskazane przez mieszkańców tego bloku, które
składają wobec Spółdzielni pisemne oświadczenie o wypełnianiu obowiązków
administratora danych oraz innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
w tym RODO związanych z funkcjonowaniem tego monitoringu.
Spółdzielnia nie posiada dostępu ani do urządzeń rejestrujących obraz
w monitoringu MO 2, ani do danych na nim zapisywanych czy zabezpieczanych.

V. KOSZTY MONTAŻU I EKSPLOATACJI
§ 11
1. Koszty montażu monitoringu oraz koszty eksploatacji i obsługi monitoringu, ponoszą
wszyscy mieszkańcy danego budynku/klatki gdzie zainstalowany został monitoring,
zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Regulaminu.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 powyżej określone będą jako odrębne pozycje
w naliczeniach opłat eksploatacyjnych - czynszowych tj. jako opłata za montaż
monitoringu i opłata z tytułu eksploatacji i obsługi monitoringu.

3. Opłata za montaż płatna będzie jednorazowo. Zarząd Spółdzielni na wniosek
użytkownika lokalu, może wyrazić zgodę na płatność kosztów montażu w ratach, nie
więcej jednak niż w 4-ch ratach miesięcznych.
4. Opłata z tytułu eksploatacji i obsługi monitoringu obejmuje wydatki poniesione przez
Spółdzielnię na pokrycie: 1) kosztów bieżącej konserwacji urządzeń monitoringu, ich
przeglądów, rewizji i innych kontroli, 2) kosztów drobnych napraw wynikających
z naturalnego zużycia elementów urządzeń , 3) pozostałych kosztów dotyczących
korzystania z monitoringu wynikających z umów zawartych przez Spółdzielnię
z Podmiotem Zewnętrznym; nadwyżki kosztów nad przychodami lub przychodów nad
kosztami z tytułu eksploatacji i obsługi monitoringu z roku ubiegłego, o ile nie
wprowadzono w tym zakresie składnika RPKLU (na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych)
§ 12
1. Opłaty, o których mowa w § 11 ustala Rada Nadzorcza zgodnie ze Statutem Spółdzielni,
na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Zarząd, między innymi w oparciu o koszty
wskazane przez Podmiot Zewnętrzny, zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu. Opłaty te
płacone są na zasadach obowiązujących w Spółdzielni zgodnie ze Statutem
i regulaminami wewnętrznymi dotyczącymi rozliczania kosztów i pobierania opłat od
użytkowników lokali.
2. Opłata dodatkowa, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu płatna jest przez
użytkowników lokali poprzez wprowadzenie w roku bieżącym lub następnym składnika
opłaty eksploatacyjnej o charakterze rozliczeniowym pn. „rozliczenie przychodów
i kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości za dany rok - RPKLU” i na zasadach
obowiązujących w Spółdzielni.

VI. UDOSTĘPNIANIE ZAPISÓW I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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§ 13
W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu osób lub mienia,
istnieje możliwość analizy oraz zabezpieczenia nagrań z rejestratora monitoringu.
Analizy zapisów i zabezpieczenia danych dokonuje Podmiot Zewnętrzny wyłącznie na
zlecenie upoważnionych organów ścigania lub Spółdzielni.
Użytkownicy lokali lub/i mieszkańcy w uzasadnionych wypadkach i na podstawie wniosku
stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, mogą zwrócić się do Spółdzielni
celem skierowania wniosku do Podmiotu Zewnętrznego o analizę i zabezpieczenie danych
z monitoringu. O tym czy dany, zgłoszony przypadek uzasadnia wystąpienie do Podmiotu
Zewnętrznego decyduje Zarząd. W takim wypadku danych z monitoringu nie udostępnia
się wnioskującym użytkownikom lokali/mieszkańcom ale jeśli monitoring zarejestrował
zdarzenie opisane we wniosku i jego sprawcę są oni informowani o tym fakcie oraz
o możliwości wystąpienia do odpowiednich organów ścigania o podjęcie czynności
z wykorzystaniem zapisu monitoringu.
Nośniki danych zawierające zarejestrowane dane powinny być zabezpieczone
i przechowywane w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu przez Podmiot Zewnętrzny.
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§ 14
Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby stanowią dane osobowe.
Dostęp do danych monitoringu wizyjnego posiada wyłącznie podmiot zewnętrzny oraz
osoby posiadające upoważnienie, nadane przez ten podmiot wg. wzoru przez niego
ustalonego.
Podmiot zewnętrzny oraz osoby przez niego upoważnione do dostępu do danych
monitoringu, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie
prowadzenia monitoringu oraz dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania monitoringu,
podpisując stosowne zobowiązanie na podstawie łączącej ten podmiot ze Spółdzielnią
umowy.
Udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych związanych z monitoringiem odbywa
się na zasadach określonych w przepisach prawa oraz na zasadach określonych
w przyjętych przez podmiot zewnętrzny zasadach bezpieczeństwa danych osobowych
i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
Spółdzielnia poprzez odpowiednie zapisy umowne zapewnia przestrzeganie przez podmiot
zewnętrzny zasad ochrony danych osobowych, określonych przepisami prawa, niniejszym
Regulaminem oraz przyjętych przez podmiot zewnętrzny zasadach bezpieczeństwa danych
osobowych i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
osobowych.
Podmiot zewnętrzny wyznacza osobę odpowiedzialną za nadzór nad ochroną danych
osobowych.
Urządzenia rejestrujące obraz w drodze monitoringu (rejestrator), znajdować się będą
w zamkniętym pomieszczeniu zabezpieczonym dodatkowym alarmem.
Spółdzielnia nie posiada dostępu ani do urządzeń rejestrujących obraz w systemie
monitoringu ani do danych z monitoringu wizyjnego. Osoby wyznaczone przez Zarząd
mają jedynie uprawnienie do dostępu do miejsc, gdzie mogą być zainstalowane kamery
monitoringu (o ile będą to pomieszczenia zamknięte) oraz pomieszczeń, o których mowa
w ust. 7 – jeśli będzie znajdować się na terenie zasobów spółdzielni - celem umożliwienia
odwołania alarmu lub/i umożliwienia wykonania innych niecierpiących zwłoki czynności.

VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 15
1. W umowie z Podmiotem zewnętrznym Spółdzielnia uwzględnia w szczególności zapisy
niniejszego Regulaminu mające zastosowanie do czynności wykonywanych przez
Podmiot zewnętrzny oraz zasady dotyczące ochrony przez Podmiot zewnętrzny danych
uzyskiwanych w toku rejestracji i zapisu danych w systemie monitoringu wizyjnego.
2. Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem przez Podmiot zewnętrzny umowy
dotyczącej instalacji, utrzymania, eksploatacji i naprawy systemu monitoringu wizyjnego
sprawuje Dział Administracyjno – Gospodarczy Spółdzielni.

§ 16
1. Demontaż monitoringu w danym budynku lub klatce budynku następuje :
1.1 na wniosek większości (min.70%) użytkowników lokali danego budynku lub
klatki budynku lub na wniosek najemców lokali użytkowych/ dzierżawców
gruntów wnioskujących o instalację monitoringu, po spłacie kosztów wykonania
monitoringu i w terminie pozwalającym na rozwiązanie w tym zakresie umowy
z podmiotem zewnętrznym .
1.2 w związku ze stwierdzonym naruszaniem ochrony danych osobowych
zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego w szczególności w razie
wniesienia żądania lub sprzeciwu, o których mowa w załączniku Nr 1 do
Regulaminu.
1.3 w związku ze zmianą przepisów prawa odnoszących się do możliwości objęcia
terenów mieszkaniowych monitoringiem wizyjnym.
1.4 na żądanie organów ścigania lub sądów.
2. Demontaż Systemu monitoringu wizyjnego na terenie pozostałych nieruchomości
następuje w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1.2 do 1.4 oraz na podstawie
decyzji Zarządu.
3. W sytuacji demontażu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, sprzęt stanowiący
część monitoringu wizyjnego, pozostaje własnością Spółdzielni jeśli pozwala na to
umowa z podmiotem zewnętrznym, m.in. z uwagi na możliwość wynajmu urządzeń
stanowiących część systemu monitoringu od tego podmiotu.
§ 17
Wymiana całości lub części sprawnego monitoringu wizyjnego, jak również jego rozbudowa
następuje na takich samych zasadach, jak montaż nowego, określonych w niniejszym
Regulaminie.
§ 18
W sprawach nieokreślonych w Regulaminie, a związanych z monitoringiem decyzję
podejmuje Zarząd.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej uchwałą nr 19/RN/05/2022 z dnia 25.05.2022 r.

Załącznik nr1
do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielsku – Białej.

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane
dotyczą, informuję że:
 Administratorem danych osobowych monitoringu jest Czasza Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa; ul.Karłowicza 9; 43-300 Bielsko-Biała; KRS:
000011732; NIP: 937-20-99-034.
 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pisemny
pod w/w adresem lub za pośrednictwem email: info@czasza.pl
 Dane osobowe zapisane w systemie monitoringu przetwarzane będą w celu poprawy
bezpieczeństwa na terenie Spółdzielni, w tym zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców
i ochrony ich praw majątkowych, w celu zapobiegania dewastacji i kradzieży, rejestracji
zdarzeń celem ustalenia ich przebiegu oraz pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy
przestępstwa lub wykroczenia oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za szkodę - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO.
 Odbiorcami danych osobowych z systemu monitoringu mogą być podmioty i organy
upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum 14 dni. Jednakże zabezpieczone
nagrania przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
dotyczącego zarejestrowanych zdarzeń.
 W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit.
a, bądź na podstawie art. 9 ust 2 lit. a RODO),
f. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
g. żądania od administratora dostępu do danych osobowych.
 Dane osobowe z systemu monitoringu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 Podanie przez danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak wstęp na teren obiektu
jest możliwy wyłącznie przy zastosowaniu monitoringu.

Załącznik nr 2
do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielsku – Białej.

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Morskie Oko 23
43-300 Bielsko – Biała
WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE DANYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO
Wnioskodawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
(nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu)

Podstawa upoważniająca do pozyskania danych osobowych i uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Podmiot, któremu dane mają zostać udostępnione
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Zakres żądanych informacji
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…….……………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(data, przybliżoną godzina oraz miejsce i opis zdarzenia)

……………………………………………
(data, podpis wnioskodawcy)

