REGULAMIN
monitoringu urządzeń T-MASTER
§1
Podstawa prawna regulaminu
1.

2.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119,str.1) dalej: „RODO”,
Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
§2
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w miejscu lokalizacji urządzeń
T-MASTER, tj. na osiedlu nr 5 Płońska na ulicach: ul. Księcia Konrada II 9, ul. Księcia Konrada II 11,
ul. Wincentego Witosa 70, ul. Wincentego Witosa 72, ul. Wincentego Witosa 87, ul. Ignacego
Mościckiego 14, ul. Władysława Andersa 52 (określanych jako lokalizacja SISO II), cele monitoringu,
miejsca instalowania kamer systemu monitoringu w zasobach IPP sp. z o.o., reguły rejestracji i zapisu
informacji wraz ze sposobem ich zabezpieczenia oraz możliwość udostępnienia danych
o zarejestrowanych zdarzeniach osobom trzecim.
§3
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a. Lokalizacji SISO II - rozumie się przez to miejsce lokalizacji urządzeń T-MASTER, tj. teren
osiedla nr 5 Płońska w Ciechanowie, obejmujący ulice: ul. Księcia Konrada II 9, ul. Księcia
Konrada II 11, ul. Wincentego Witosa 70, ul. Wincentego Witosa 72, ul. Wincentego Witosa 87,
ul. Ignacego Mościckiego 14, ul. Władysława Andersa 52;
b. mieszkańcy – rozumie się przez to osoby zamieszkujące w lokalach mieszkalnych zarządzanych
przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, na osiedlu
nr 5 Płońska w Ciechanowie obejmującym ulice: ul. Księcia Konrada II 9, ul. Księcia Konrada II
11, ul. Wincentego Witosa 70, ul. Wincentego Witosa 72, ul. Wincentego Witosa 87, ul.
Ignacego Mościckiego 14, ul. Władysława Andersa 52;
c. monitoring – rozumie się przez to monitoring wizyjny wraz z infrastrukturą kablową
i kamerami w lokalizacji SISO II;
d. zasoby – rozumie się przez to urządzenia T-MASTER, chodniki usytuowane przed urządzeniami
T-MASTER;
e. SISO II - pilotażowy projekt pod nazwą System Indywidualnej Segregacji Odpadów (zwany
dalej Pilot SISO II), którego celem jest podniesienie świadomości mieszkańców miasta i osób
przebywających na terenie miasta w zakresie troski o środowisko naturalne, gospodarki
odpadami i podnoszenia świadomości mieszkańców o ekologii, w zakresie obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.

poz. 992), zwanej Ustawa o Odpadach i obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454), zwanej Ustawa o
Utrzymaniu Czystości oraz uchwały nr 234/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja
2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Ciechanów (Dz. Woj. Mazow. z 2016 r. poz. 5103 ostatnia zmiana uchwała nr 507/XXXVII/2017
z dnia 26 października 2017 r. Dz. Woj. Mazow. z 2017 r. poz. 9614), zwana Uchwałą o
Utrzymaniu Czystości;
f. T-MASTER ELMO – kompleks pojemników z systemem ważącym, który umożliwia wrzucenie
śmieci do poszczególnej frakcji po zbliżeniu paska naklejonego na worku na śmieci
zawierającego kod kreskowy; rozwiązanie dedykowane dla mieszkańców mieszkań w blokach
w postaci elektronicznej wiaty z ograniczonym dostępem;
g. Urządzenia T-MASTER – T-MASTER ELMO,
h. Administrator Danych Osobowych – administratorem danych osobowych rejestrowanych w
monitoringu jest IPP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 32/U15,
04-036 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numer KRS 0000168495, posiadającą NIP: 5262709819, zwana IPP, kontakt
ado@t4b.com.pl;
i. Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) – osoba powołana przez administratora danych
osobowych w celu nadzorowania zasad ochrony danych osobowych, kontakt z IOD
iod@t4b.com.pl ,
j. Administrator Systemu Informatycznego (ASI) – osoba wyznaczona przez administratora
danych osobowych w celu nadzorowania i przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w
systemach informatycznych,
k. nośnik danych – wszelkie nośniki, na których informacje zapisane są w postaci elektronicznej,
w szczególności dyski, karty magnetyczne lub pamięci przenośne.

§4
1. IPP sp. z o.o. pełni funkcje Administratora Systemu Monitoringu Wizyjnego, który decyduje
o celach i środkach funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego. Treść klauzuli informacyjnej
znajduje się na stronie www.t-master.pl/rodo.
2. Infrastruktura, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to urządzenia T-MASTER oraz
chodniki usytuowane naprzeciwko urządzeń T-MASTER umiejscowione w miejscu lokalizacji SISO
II.
3. Obszar objęty monitoringiem oznacza się tablicami informującymi o zainstalowanych kamerach,
umieszczonymi w widocznych miejscach.
4. W przypadku objęcia monitoringiem wizyjnym zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku
publicznego stosowne oznaczenia umieszczane są przy wejściu w obręb danej przestrzeni
(budynku).
5. Wybór miejsc objętych monitoringiem należy do wyłącznej kompetencji IPP sp. z o.o.
6. Monitoringiem nie są objęte korytarze budynków mieszkalnych z wejściami do mieszkań oraz okna
budynków mieszkalnych.
§5
Cel montażu monitoringu
Celem monitoringu jest:

1. podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z urządzeń T-MASTER;
2. zapobieganie dewastacji i aktom wandalizmu urządzeń T-MASTER;
3. rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego
mienia bądź rekompensata szkody na zniszczonym mieniu.
§6
Zasady monitoringu
1. System monitoringu wizyjnego składa się z kamer rejestrujących zdarzenia i urządzeń
rejestrujących oraz zapisujących obraz na nośniku danych.
2. Rejestracji i zapisaniu na nośniku danych podlega obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie
rejestruje się dźwięku (fonii).
3. IPP sp. z o.o. decyduje o liczbie kamer, parametrach technicznych monitoringu wizyjnego oraz jego
umiejscowieniu biorąc pod uwagę w szczególności ocenę bezpieczeństwa urządzeń T-MASTER oraz
mieszkańców korzystających z urządzeń T-MASTER.
4. Rejestrowane przez kamery systemu monitoringu dane nie mogą naruszać zasad godności
osobistej oraz prawa do prywatności.
§ 7
Funkcjonowanie monitoringu
1. Do obsługi systemów monitoringu wizyjnego dopuszczone wyłącznie są osoby posiadające
upoważnienie nadane przez Administratora Danych Osobowych.
2. Osoby upoważnione do dostępu do systemów monitoringu wizyjnego, są zobowiązane do
zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu oraz
dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego.
3. Monitoring na terenie SISO II funkcjonuje całodobowo.
4. Nadzór nad monitoringiem sprawuje IOD.
§8
Obsługa monitoringu wizyjnego
1. IPP sp. z. o.o. może zlecić firmom zewnętrznym obsługę monitoringu, badanie poprawności jego
działania, dokonywanie napraw, rozbudowę sieci monitoringu. Szczegółowe zasady
administrowania danych i obsługi określone są w odrębnych umowach z wykonawcami
monitoringu. W takim przypadku z firmą zewnętrzną zostanie podpisana umowa powierzenia
danych zgodnie z art. 28 ust. 4 RODO.
2. Okres przechowywania danych wynosi maksymalnie 7 dni. Po tym okresie dane są automatycznie
usuwane, bez możliwości powtórnego ich odczytania. Ograniczenie czasowe dostępu do danych
wynika z ograniczeń technicznych zainstalowanego sprzętu.
3. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie prawa lub IPP powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu,
termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
4. Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające
dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§9
Udostępnianie danych osobowych objętych monitoringiem
1. IPP sp. z o.o. zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring, które zagrażają
bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży urządzeń T-MASTER, dla
celów dowodowych na wniosek:
a) osób trzecich,
b) organów prowadzących postępowania np. policji, prokuratury, sądów, straży miejskiej.
2. Zabezpieczenie danych z monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na nośnikach danych,
umożliwiającym ich powielanie.
3. Nośniki danych zawierające zarejestrowane dane powinny być zabezpieczone
i przechowywane w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.
4. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring odbywa się na pisemny
wniosek podmiotów wskazanych w § 9 ust.1 Regulaminu.
5. Zabezpieczone dane z monitoringu są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie
w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, straży miejskiej.
6. Udostępnienie nagrań odnotowywane jest w Rejestrze udostępnień danych osobowych.
7. Dane z monitoringu zabezpieczone na wniosek podmiotu uprawnionego są przechowywane przez
IPP sp. z o.o. przez okres trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu
zabezpieczone dane są niszczone.
8. W uzasadnionych przypadkach z uwagi na prowadzone postępowanie organów, o których mowa
w ust.1b dopuszcza się przedłużenie terminu wskazanego w ust. 8 Regulaminu na dalszy czas
określony.
9. Z czynności zniszczenia danych, o której mowa § 9 ust. 8 Regulaminu sporządza się notatkę,
która zawiera:
a) czas i miejsce zarejestrowanego obrazu zdarzeń podlegającego zniszczeniu,
b) sposób zniszczenia,
c) imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby dokonującej zniszczenia,
d) czas i miejsce zniszczenia,
e) podpis osoby dokonującej ziszczenia.
§ 10
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2019 r.

