REGULAMIN
funkcjonowania monitoringu wizyjnego nieruchomości wraz z otoczeniem w zasobach WM
Mickiewicza 48
§1
Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku wraz z
otoczeniem w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 48, reguły rejestracji i zapisu
informacji oraz sposób zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych.
§2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. "Nieruchomość" - to działka, jak również budynek wraz z gruntem przynależnym i budowle
trwale związane z gruntem dla których jest założona jedna księga wieczysta.
2. "Zarząd" - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 48.
3. "Użytkownik lokalu" - to członek wspólnoty posiadający własnościowe prawo do lokalu,
najemca lokalu mieszkalnego lub osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego.
4. "GZM" - gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
§3
Celem monitoringu jest:
1. podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców i obiektu,
2. zapobieganie dewastacji i kradzieży w budynku mieszkalnym i pomieszczeniach
przynależnych,
3. rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu
utraconego mienia.
§4
1. System monitoringu wizyjnego założony został na wniosek większości (tj. 50 + 1) właścicieli
lokali WM Mickiewicza 48
2. Montaż systemu monitoringu wizyjnego nastąpił po podjęciu przez Zarząd stosownej decyzji
na podstawie uchwały.
3. Koszty konserwacji systemu monitoringu stanowić będą koszty eksploatacji i bieżącej.
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§5
1. System monitoringu to kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie.
2. Budynek monitorowany oznaczony jest naklejkami informacyjnymi z napisem: Obiekt
monitorowany".
§6
1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji i zapisie danych na nośniku danych podlega tylko obraz (bez dźwięku) z kamer
systemu monitoringu wizyjnego.
3. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i
przechowywane uważane są za dane osobowe.
4. Okres przechowywania danych wynosi 21 dni.
5. Osobami posiadającymi dostęp do zapisanych danych z monitoringu wizyjnego jest Zarząd.
6. Użytkownicy lokali mają dostęp do podglądu obrazy kamery w czasie rzeczywistym bez
możliwości dostępu do nagrań.
7. Administratorem zapisanych danych jest zarząd, który zlecać będzie zgranie i udostępnienie
danych nagranych odpowiednim organom - firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia na
obsługę i konserwację systemu monitoringu.
8. Każdorazowe udostepnienie będzie udokumentowane stosownym protokołem, który będzie
dostępny w siedzibie zarządu ( Zarządcy.)
9. Udostępnianie danych osobowych związanych z systemem monitoringu wizyjnego odbywać
się będzie na zasadach określonych w przepisach prawa uprawnionym organom ( Policja,
Prokuratura, Sądy ) w celu umozliwienia działań statutowych.
§7
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd i obowiązuje od dnia jego uchwalenia
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