
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA MONITORINGU 

ZAINSTALOWANEGO NA TERENIE 

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO „UKIEL” W OLSZTYNIE

1. Teren Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel” objęty jest monitoringiem z kamer 
przemysłowych  rozmieszczonych na obszarze całego obiektu, w tym w poszczególnych 
budynkach. 

2. Monitoring realizowany jest poprzez zdalny odbiór obrazu prowadzony w sposób 
systematyczny w przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych 
w określonych punktach na obszarze monitorowanym lub w jego pobliżu. 

3. Administratorem systemu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie 
przy ul. Żołnierska 13A.

4. Na terenie CRS „Ukiel” informacji bezpośrednio związanych z monitoringiem udzielają 
upoważnieni pracownicy Biura  CRS „Ukiel”, biuro mieści się w budynku kapitanatu.

5. Cele zainstalowania systemu monitoringu:
  
  · Prewencyjny,

  · Dowodowy 
   (zarejestrowane zdarzenie może być wykorzystane jako dowód w postępowaniukarnym, administracyjnym lub  cywilnym),

  · Nadzorujący 
   (w przypadku powstania zagrożenia pozwala na natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań).

6. Głównym celem instalacji systemu monitoringu jest zapewnienie porządku publicznego                 
i wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród osób korzystających z obiektów CRS „Ukiel”. 

7. Niezależnie od monitoringu prowadzonego za pomocą kamer działających w otwartej 
przestrzeni, zapisywany jest także obraz z kamer znajdujących się w budynkach i kasach 
(służący udokumentowaniu zawieranych transakcji). W tym przypadku do każdej transakcji 
przypisywany jest zapis wideo osób biorących w nich udział.

8. Poszczególne budynki i pomieszczenia objęte systemem monitoringu oznaczone                          
są za pomocą tablic informacyjnych.

9. Zapis wideo z kamer monitoringu jest zabezpieczony przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym.

10. Zapis wideo zarejestrowanych incydentów świadczących o naruszeniu zapisów 
obowiązujących regulaminów, zasad bezpieczeństwa, dewastacji, popełnienia czynów 
zabronionych prawem lub zdarzeń naruszających porządek publiczny może być 
udostępniony uprawnionym organom ścigania. 

11. Obraz zarejestrowany przez kamery działające w otwartej przestrzeni i w budynkach 
będzie przechowywany prze okres minimum 20 dni. Maksymalny czas przechowywania 
zarejestrowanego obrazu to 60 dni. Po tym okresie zapis jest kasowany za wyjątkiem 
materiałów zabezpieczonych na wypadek dochodzenia praw przez podmiot świadczący 
usługi lub zabezpieczonych na wniosek organów ścigania.

                                                                                                                                                                      DYREKTOR  OSIR


	Strona 2

