
R E G U L A M I N 

funkcjonowania monitoringu wizyjnego nieruchomości 

wraz z otoczeniem w zasobach  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego nieruchomości wraz z 

otoczeniem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie, reguły rejestracji i 

zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania 

zgromadzonych danych. 

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1. "Nieruchomość" - to działka lub kilka działek, jak również budynek lub kilka budynków 

wraz z gruntem przynależnym i budowle trwale związane z gruntem, dla których jest 

założona jedna księga wieczysta.  

2. "Zarząd" - Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie.  

3. "Użytkownik lokalu" - to członek Spółdzielni posiadający spółdzielcze własnościowe   

prawo do lokalu, członek Spółdzielni posiadający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, 

osoba posiadająca własnościowe prawo do lokalu nie będąca członkiem Spółdzielni, 

właściciel lokalu będący lub nie będący członkiem Spółdzielni, najemca lokalu 

mieszkalnego lub użytkowego.   

§ 3 

Celem monitoringu jest: 

1. Podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców i obiektów,  

2. Zapobieganie dewastacji i kradzieży w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 

3. Utrzymanie porządku na nieruchomościach, 

4. Rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu 

utraconego mienia.  

§ 4 

1. System monitoringu wizyjnego zakładany będzie na wniosek użytkowników lokali 



zamieszkujących dany budynek, a w razie braku takiego wniosku, z inicjatywy Zarządu, 

podjętej w oparciu o ocenę bezpieczeństwa na danym terenie. 

2. Koszty wykonania jak i koszty ewentualnego demontażu instalacji monitoringu pokrywane 

będą z funduszu remontowego danej nieruchomości lub z opłaty eksploatacyjnej.  

3. Montaż systemu monitoringu wizyjnego każdorazowo nastąpi wyłącznie po zatwierdzeniu 

planu remontów dla danej nieruchomości lub planu finansowo-gospodarczego przez Radę 

Nadzorczą.  

§ 5 

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje szczególności kamery, rejestratory, okablowanie i 

oprogramowanie.  

2. Monitorowana nieruchomość oznaczona będzie tablicami informacyjnymi z napisem: 

„Obiekt monitorowany" oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych z 

monitoringu. Tabliczki te będą umieszczane przede wszystkim na drzwiach wejściowych do 

budynku.  

§ 6 

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.  

2. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku danych podlega tylko obraz (bez dźwięku) z kamer 

systemu monitoringu wizyjnego.  

3. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez Zarząd na karcie SD w okresie do 14 

dni, po tym okresie zapis z monitoringu będzie nadpisywany nowym zapisem. 

4. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i 

przechowywane uważane są za dane osobowe.  

5. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes realizowany 

przez administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych.  

6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu na pisemny wniosek ma prawo dostępu do 

danych osobowych, a także do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zarządu osoba zainteresowana może zapoznać się z zabezpieczonym 

materiałem wyłącznie w zakresie złożonego wniosku i w obecności Zarządu. Zapoznanie się 

z zabezpieczonym materiałem nie może naruszać dóbr  osobistych osób trzecich oraz 

przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i obowiązującego prawa. 

7. Zapisy z monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą przekazywane 

innym podmiotom. 



8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

9. Całodobowy dostęp do danych z monitoringu wizyjnego posiada Zarząd. Zarząd może 

pisemnie upoważnić pracownika Spółdzielni do dostępu do danych z monitoringu 

wizyjnego.  

§ 7 

1. Monitoring może służyć działalności prewencyjnej. 

2. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie naruszenia prawa, a nagranie może stanowić 

materiał dowodowy w sprawie, zapis z monitoringu może zostać przekazany właściwym  

organom na ich pisemny wniosek.  

§ 8 

1. Właściciele lokali użytkowych mogą za zgodą Zarządu montować własne kamery 

monitoringu na zewnątrz budynku, ale w obrębie swoich lokali użytkowych. Zakres 

monitoringu nie powinien wychodzić poza obręb danej nieruchomości i powinien być ściśle 

uzgodniony z Zarządem. 

2. Właściciele lokali mieszkalnych nie mogą montować własnych kamer monitoringu w 

obrębie klatek schodowych, wiatrołapów, korytarzy piwnicznych i innych ciągów 

komunikacyjnych stanowiących części wspólne nieruchomości. 

3. Właściciele lokali użytkowych oraz mieszkalnych nie mogą montować atrap kamer 

monitoringu na terenie nieruchomości wspólnych. 

§ 9 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” 

w Iławie w dniu 17.12.2020r. Uchwałą nr 3/2020 i obowiązuje od dnia jego uchwalenia. 

Jednocześnie traci moc Regulamin z dnia 18.06.2018 r.  

 

       …………………..…..…………. 

 

 

 

 

 


