
 REGULAMIN 

Cel i założenia monitoringu 
 

1. Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 22 czerwca 1974r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. 
poz. 917 ze zm.) funkcjonuje szczególny nadzór nad pomieszczeniami zakładu pracy 
oraz terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających 
rejestrację (monitoring). Administratorem danych osobowych uzyskanych na 
nagraniach monitoringu jest V Production-Trade Edyta Siry-Młocek, restauracja 
„Ballada”. 

2. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony 
mienia. 

 
 
Zakres monitoringu 
 

1. Elementy monitoringu, miejsce zainstalowania rejestratora oraz sposób 
rozmieszczenia kamer określa tabela: 

 
Lp. Miejsca, gdzie 

zainstalowano  
kamery 

Liczba kamer oraz ustawienie 
kierunku nagrywania 

Monitoring  
stały / okresowy 

1. Na ścianie w szatni dla klientów Obserwacja szatni STAŁY 

2. Kamera na ścianie przy wejściu 
do Dj-ki 

Obserwacja baru, część sali tanecznej 
oraz salę przy szatni dla klientów STAŁY 

3. Kamera na belce nad 
parkietem. 

Obserwacja całej sali tanecznej oraz 
baru. STAŁY 

4. Kamera na ścianie przy wejściu 
na parkiet 

Obserwacja całej sali tanecznej oraz 
baru. STAŁY 

5. Kamera na ścianie przy Dj-ce 
Obserwacja części sali tanecznej, baru 

oraz część małej Sali przy szatni dla 
klientów 

STAŁY 

6. Kamera na belce przy wyjściu 
awaryjnym 

Obserwacja całej sali tanecznej STAŁY 

7. Kamera na zewnątrz nad 
wejściem do kuchni 

Obserwacja ściany i wejść dla 
personelu z możliwością podglądu 

chodnika i drogi. 
STAŁY 

8. Kamera na zewnątrz nad 
wyjściem awaryjnym 

Obserwacja wyjścia awaryjnego z 
możliwością podglądu części chodnika 
i drogi oraz miejsca postojowego dla 
samochodów służbowych Restauracji 

Zdrojowa. 

STAŁY 

9. Kamera na belce nad stolikiem 
przy barze 

Obserwacja całej sali tanecznej i baru. STAŁY 



10. 
Kamera na ścianie przy 

schodach prowadzących na 
kuchnie 

Obserwacja schodów oraz części 
korytarza. STAŁY 

11. Kamera na zewnątrz na ścianie 
koło wyjścia awaryjnego 

Obserwacja wyjścia awaryjnego oraz 
zieleni wokół niego – trawnik STAŁY 

12. Kamera na małej sali przy 
wejściu na salę taneczną 

Obserwacja Sali oraz szatni dla 
klientów. STAŁY 

13. Kamera nad barem w pizzerii Obserwacja baru i wejścia na kuchnię STAŁY 

14. Kamera na belce nad stolikami 
przy wyjściu awaryjnym 

Obserwacja sali tanecznej oraz baru STAŁY 

15. Kamera wewnątrz na ścianie na 
wprost wejścia głównego 

Obserwacja wejścia głównego i holu STAŁY 

16. Kamera na ścianie wewnątrz 
holu 

Obserwacja wejścia głównego i 
schodów na hotel. STAŁY 

17. Kamera w kuchni Obserwacja kuchni STAŁY 

18. Kamera nad telewizorem na 
małej sali 

Obserwacja małej sali, sali tanecznej 
oraz szatni dla klientów STAŁY 

19. Kamera nad wejściem do biura 
Obserwacja schodów i korytarza w 

części hotelowej. STAŁY 

20. Kamera na ścianie w pizzerii Obserwacja pomieszczenia STAŁY 

21. Kamera na dachu – 2 szt. 
Obserwacja klimatyzatorów oraz 

zieleni od strony Uzdrowiska Excelsior STAŁY 

22. Kamera nad wejściem dla 
dostawców 

Obserwacja ściany bocznej budynku z 
możliwością podglądu chodnika i 

drogi. 
STAŁY 

23. 
Kamera na zewnątrz na ścianie 

przy schodach do głównego 
wejścia 

Obserwacja wejścia głównego STAŁY 

24. Kamera na zewnątrz na ścianie 
nad wejściem głównym 

Obserwacja schodów z możliwością 
podglądu placu Dietla STAŁY 

25. Kamera na zewnątrz 
usytuowana pod balkonem 

Obserwacja ogródka letniego przy 
pizzerii z możliwością podglądu 

chodnika, drogi i placu Dietla 
STAŁY 

26. Kamera na zewnątrz nad 
wejściem do kotłowni 

Obserwacja ściany budynku oraz wejść 
służbowych z możliwością podglądu 
chodnika, drogi oraz części parkingu 

dla samochodów służbowych 
Restauracji Zdrojowej 

STAŁY 

27. Kamera usytuowana na piętrze Obserwacja schodów i głównych drzwi 
na hotel, a także wejście główne. TRYB 24h 



28. 

Kamera usytuowane na 
zewnątrz nad drzwiami 
bocznymi koło wejścia 

głównego 

Obserwacja terenu przy budynku z 
możliwością podglądu placu Dietla i 

drogi 
STAŁY 

29. Kamera w kuchni przy pizzerii 
Obserwacja kuchni i magazynku 

alkoholowego STAŁY 

30. Rejestrator obrazu 
Biuro w części hotelowej 

Pl. Dietla 1 
38-440 Iwonicz Zdrój 

STAŁY 

 
 

2. Monitoring nie obejmuje: 
 

a) pomieszczeń sanitarnych, 
b) szatni, 
c) stołówek, 
d) palarni, 

 
 
 
Zakres sposobu zastosowania monitoringu. 
 

1. Miejsce objęte monitoringiem są oznaczone w sposób widoczny i czytelny poprzez 
umieszczenie tabliczek informacyjnych. Z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 
ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 można zapoznać się na stronie internetowej pracodawcy w 
zakładce „ochrona danych osobowych” oraz na tablicy ogłoszeń lub w innym 
widocznym miejscu w siedzibie pracodawcy. 

2. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie 
informacje o celu, zakresie i sposobie zastosowania monitoringu. 

3. Rejestracji na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu 
monitoringu. 

4. System monitoringu wizyjnego składa się z: 
a) kamer stacjonarnych rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku zakładu pracy 

oraz na zewnątrz w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób; 
b) serwera; 
c) monitora (rejestrator) umożliwiającego podgląd obrazu, znajdującego się w 

biurze; 
 

5. Dostęp do obrazu i zapisu z monitoringu posiada: Edyta Siry-Młocek, Piotr Młocek, 
Grzegorz Obersztyn, a w sytuacjach uzasadnionych pracownik za zgodą pracodawcy, 
a) Osoby, które mają wgląd do zarejestrowanego obrazu mają świadomość 

odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne 
upoważnienie wydane przez administratora danych. 



b) Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, 
dla których zostały zebrane, i przechowane przez okres nie przekraczający 3 
miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

c) Po upływie okresu przetwarzania uzyskane w wyniku monitoringu nagrania 
obrazu zawierające dane osobowe podlegają skasowaniu, z wyjątkiem sytuacji, w 
których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. 

d) Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu systemu monitoringu ma tylko 
Piotr Młocek. 


