PROCEDURA RODO – Centrum Handlowe Quick Park Oława przy ul. Nowy Otok 11

1. CEL
Obiekt Centrum Handlowe Quick Park Oława jako Galeria Handlowo – Usługowa jest monitorowana
całodobowo przy użyciu 96 kamer. Kamery te rozmieszczone są zarówno wewnątrz to jest w
pasażach obiektu, ciągach komunikacyjnych jak i na zewnątrz obiektu w zakresie monitorującym
obszar będący własnością właściciela obiektu w tym również na 3 poziomach parkingu. W skład
systemu CCTV obiektu wchodzą : kamery, serwer CCTV oraz monitory podglądowe. Serwer CCTV oraz
4 monitory do podglądu znajdują się w wydzielonym pomieszczeniu monitoringu z dostępem
ograniczonym dla upoważnionych pracowników. Wejście do pomieszczenia jest możliwe wyłącznie za
pomocą przydzielonych kart KD. Celem umieszczenia systemu CCTV na terenie obiektu jest
zapewnienie bezpieczeństwa mienia i ludzi przebywających na jego terenie.
Niniejsza procedura określa zasady dostępu, korzystania, archiwizacji i udostępniania materiałów
zapisanych na serwerze CCTV zgodnie z wymogami przepisów RODO.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES
Przedmiotem procedury jest wskazanie zasad postępowania w związku z realizacją zadań
dotyczących dostępu, korzystania, archiwizacji i udostępniania materiałów znajdujących się na
serwerze CCTV.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOMPETENCJE
3.1 Każda osoba z zespołu monitoringu Centrum Handlowego Quick Park Oława jest odpowiedzialna
za prawidłowy dostęp, korzystanie, archiwizację i udostępnianie materiałów na serwerze CCTV. Poza
pracownikami monitoringu nikt nie ma prawa wglądu do tych wrażliwych danych i dane te są
przechowywane samoistnie na serwerze do 1 miesiąca. Po tym okresie następuje samoistne
nadpisanie danych.
3.2 Osobą odpowiedzialną za kontrolę realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury
postępowania w procesie dostępu i archiwizacji na serwerze CCTV jest Kierownik Firmy świadczącej
usługę ochrony obiektu- odpowiedzialny za obiekt Centrum Handlowe Quick Park Oława. Kierownik
Firmy świadczącej usługę ochrony obiektu w szczególności jest odpowiedzialny za ustalenie haseł
dostępu i ich zmianę minimum 1 raz na 3 miesiące.
3.3 Osobą decyzyjną w sprawie udostępnienia komukolwiek możliwości wglądu w materiały
monitoringu oraz w sprawie zabezpieczenia/ zarchiwizowania materiałów jest tylko i wyłącznie
Dyrektor Centrum Handlowego Quick Park Oława – bez wyjątku.
3.4 Kwestia możliwości wglądu lub otrzymania materiału przez Policję lub inne upoważnione organy
Administracji Państwowej jest możliwa wyłącznie po wcześniejszej zgodzie na piśmie wyrażonej przez
Dyrektora Centrum Handlowego Quick Park Oława .

3.5 Osoba, która została uwieczniona na nagraniach z monitoringu ma prawo dostępu do danych
które jej dotyczą, na podstawie pisemnego wniosku z opisem zdarzenia jego datą, miejscem oraz
godziną.
3.6 Właścicielem serwera z danymi wrażliwymi jest RDM Management Olawa I Sp. z o.o. Sp. K.właściciel Centrum Handlowego Quick Park w Oławie, przy ul. Nowy Otok 11.

