Załącznik nr 3
do Regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu
wizyjnego na terenie Miasta Słupska

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Straż Miejska w Słupsku

Książka monitoringu wizyjnego
w Mieście Słupsk
Dokumentacja czynności podjętych w następstwie obserwowania obrazu zdarzeń z miejsc publicznych
pozyskanego za pośrednictwem monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Słupska

nr ….... / …............
Obraz zdarzeń rejestrowany jest w systemie ciągłym, który po 28 dniach zostaje automatycznie nadpisany
Administrator danych: Straż Miejska w Słupsku reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej
Administrator Systemu Informatycznego:------------------------Inspektor Danych Osobowych: -------------------------------Użytkownik systemu: Straż Miejska
Użytkownicy systemu:
1. …................................................................................/ upoważnienie .......................
2. …................................................................................/ upoważnienie .......................
3. …................................................................................/ upoważnienie .......................
4. …................................................................................/ upoważnienie .......................
5. …................................................................................/ upoważnienie .......................
6. …................................................................................/ upoważnienie .......................
Osoba upoważniona do przekazywania danych: …..........................................................................................................

.........................
(Data rozpoczęcia wpisów)

..........................................
(Pieczęć i podpis Komendanta)

....................................

.....................................

(Data zakończenia wpisów)

(Pieczęć i podpis Komendanta)

Osoba sprawująca nadzór z ramienia Prezydenta Miasta Słupska:
Komendant Straży Miejskiej
Serwisant Systemu: ….....................................................................................................................................................

Data: ......./ ....../ …............ r.
Sprawdzenie systemu
Imię i nazwisko …......................................................................

Imię i nazwisko …........................................................................

godz. rozpoczęcia: ….. : ….. godz. zakończenia ….. : …..

godz. rozpoczęcia: ….. : ….. godz. zakończenia ….. : …..

Ilość sprawnych kamer: ….................

Ilość sprawnych kamer: ….................

Ujawnione usterki:

Ujawnione usterki:

….................................................................................................... …....................................................................................................
........................................

........................................

Podjęte czynności:

Podjęte czynności:

….................................................................................................... …....................................................................................................
........................................

........................................

Usterkę usunięto w obecności:

Usterkę usunięto w obecności:

…............................................... (imię i nazwisko)

…............................................... (imię i nazwisko)

w dniu: …../ …../ …....... r. w godz. ….. : ….. do ….. : …..

w dniu: …../ …../ …....... r. w godz. ….. : ….. do ….. : …..

Zabezpieczone nagrania- data zdarzenia, godz. zdarzenia, nr kamery, nr wniosku

1

2

3

4

Uwagi:

Nr kamery

Godz.
rozpoczęcia
Data
rozpoczęcia

Godz. przekazania

Zaobserwowane zdarzenie

Komu przekazano

Osoba realizująca

Nr kamery

Godz.
rozpoczęcia

Godz. przekazania

Zaobserwowane zdarzenie

Data
rozpoczęcia

Komu przekazano

Osoba realizująca

Przekazanie / Przyjęcie dyżuru
Data i godz. zakończenia dyżuru

Imię i nazwisko osoby kończącej
dyżur

Data i godz. przyjęcia dyżuru

Imię i nazwisko osoby
przyjmującej dyżur

