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PROCEDURA W SPRAWIE  

ZABEZPIECZENIA LUB WYDANIA MATERIAŁU WIZYJNEGO  
Z SYSTEMU MONITORINGU  

 
 Administratorem Danych w zakresie przetwarzania materiału wizyjnego z wykorzystaniem systemu  

monitoringu wizyjnego na obiekcie  jest : 
              Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w  Ładach, reprezentowany przez Dyrektora placówki  

z siedzibą  Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn 
     Zastosowany na terenie placówki system zapisuje materiał wideo z wykorzystaniem rejestratora video 

i przechowuje materiał 21 dni zgodnie z przyjętą Polityka Ochrony Danych Osobowych.  
Po wskazanym okresie materiał jest automatycznie usuwany i nie jest możliwe dla Administratora jego 
odzyskanie . 

 
 Osobami uprawnionymi w sprawie otrzymania materiału wizyjnego z systemu monitoringu są: 

 organy państwa i podmioty / mające podstawę prawną /, w tym policja, służby ochrony państwa, 
sądy itp. 

 osoba, której dane dotyczą – na wniosek policji , tylko w zakresie materiału utrwalającego jej 
wizerunek lub utrwalającego informację jej dotyczącą bezpośrednio  lub pośrednio. 

 ubezpieczyciel wnioskującego – nie jest uprawniony do otrzymania wglądu, ani materiału wideo 
w sposób bezpośredni od Administratora Danych / brak podstawy prawnej/  

 
PROCEDURA WYDANIA MATERIAŁU WIDEO Z SYSTEMU MONITORINGU ADMINISTRATORA : 

 
1. Wnioskodawca składa wniosek pisemny do Administratora Danych o zabezpieczenie materiału z 

systemu monitoringu – podając niezbędne dane w celu umożliwienia technicznego ustalenia zajścia 
incydentu lub sytuacji niezbędnej do jego ustalenia, w tym dokładną datę wystąpienia incydentu 
lub okres czasu , zakres godzin i miejsce zdarzenia oraz opis poszukiwanego Incydentu.  

2. Administrator Danych samodzielnie lub z pomocą  osoby upoważnionej do tych czynności  
przegląda materiał utrwalony przez system monitoringu i dokonuje potwierdzenia posiadania 
utrwalonego zdarzenia o które zwraca się wnioskujący lub poświadcza jego brak we wskazanym we 
wniosku okresie. Czynność powyższą realizuje Administrator niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w 
terminie 7 dni od złożenia wniosku o którym mowa w pkt.1 

3. W przypadku potwierdzenia przez Administratora Danych na wniosku posiadania zarejestrowanego 
materiału dotyczącego Incydentu – materiał zostaje zabezpieczony do dalszych celów dowodowych 
oraz ewentualnego przekazania podmiotowi uprawnionemu. 

4. Wnioskujący otrzymane potwierdzenie dołącza do złożonego na policji zgłoszenia o wystąpieniu 
zdarzenia / incydentu/ dla którego przedkłada wydany wniosek Administratora Danych systemu 
monitoringu , że posiada dowód w sprawie. 

5. Policja zwraca się bezpośrednio do Administratora o wydanie materiału zabezpieczonego w 
sprawie,  o którą zwracał się Wnioskujący. 

 UWAGA : 

 Materiał wizyjny z systemu monitoringu nie może być przesyłany w formie elektronicznego pliku 
wideo przez kanał publicznej sieci teleinformatycznej. Jest przekazywany na nośniku 
zabezpieczającym jego niezmienne utrwalenie na moment przekazania – DVD zabezpieczone przez 
Administratora Danych. 
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WNIOSEK 

O ZABEZPIECZENIE i UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁU Z SYSTEMU 
MONITORINGU WIZYJNEGO  

Wnioskujący : 

Imię i Nazwisko : ………………………………………………………………………………………..  

Adres, na który ma zostać wysłana odpowiedź w sprawie złożonego wniosku: 

………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………..  

lub e-mail : ………………………………………………………………………………………………….  
* jeśli Wnioskujący chce otrzymać odpowiedź z wykorzystaniem maila powinien zaznaczyć i potwierdzić 

udzielenie zgody na ten rodzaj komunikacji : 
 
Wyrażam zgodę na przekazanie odpowiedzi Administratora Danych w sprawie złożonego przeze mnie 
wniosku z wykorzystaniem podanego adresu e-mail. Potwierdzam, że jestem właścicielem podanego 
adresu poczty elektronicznej. 

              ………………………………………………………….  
                                                                                                                       * / podpis wnioskującego / 

Opis zdarzenia, którego dotyczy Wniosek : 

1. Data zdarzenia : ………………………………………… lub okres od …………….  do  ……………. 
 

2. Przypuszczana  godzina zajścia zdarzenia  …………………………… 
 

3. Wskazanie miejsca zdarzenia na terenie obiektu lub obszar : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

4. Opis poszukiwanego zdarzenia / jakiej treści dotyczy wniosek / : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

            
            ………………………………………………………….  

                                                                                                                        / podpis wnioskującego / 
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