
PYTANIA DOTYCZĄCE MONITORINGU WIZYJNEGO  
 

W ramach wniosku o udostępnienie informacji publicznej prosimy o odpowiedzi na przedstawione niżej pytania 
dotyczące monitoringu wizyjnego funkcjonującego w siedzibie oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla 
ułatwienia przedstawiamy je w formie ankiety. Większość pytań ma charakter zamknięty – prosimy 
o zaznaczenie odpowiedzi przez wstawienie krzyżyka [X] w odpowiednie pola. W pozostałych przypadkach 
prosimy o wpisanie odpowiedzi na pytania. Białe pola w tabelach wskazują miejsca na wstawienie krzyżyka 
[X] lub wpisanie odpowiedzi. W razie potrzeby dodania komentarza, prosimy o jego wpisanie pod tabelą 
z danym pytaniem. 

W razie wątpliwości, prosimy o przesłanie pytania drogą mailową (badania@panoptykon.org) bądź kontakt 
telefoniczny (+48 660 074 026). 

 

Nazwa instytucji  
(ze wskazaniem miasta siedziby i nr oddziału) 

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Zielonej Górze 

 

1. Czy w siedzibie oddziału funkcjonuje system monitoringu wizyjnego? Nie X Tak  

Jeśli tak, prosimy o wskazanie: Nie Tak 

a) czy obserwowana przestrzeń obejmuje miejsca obsługi interesantów?   

b) czy interesanci są informowani za pomocą tablic o objęciu przestrzeni monitoringiem?   

Jeśli w siedzibie nie działa system monitoringu, prosimy o przejście do pytania nr 6. 
 

2. Czy system monitoringu, o którym mowa wyżej, obejmuje dodatkowe 
automatyczne funkcjonalności, np. wykrywanie zagrożeń lub rozpoznawanie 
twarzy? 

Nie  Tak  

Jeśli tak, prosimy o podanie następujących informacji: 

a) nazwa i oznaczenia 
sprzętu lub oprogramowania 

b) wyjaśnienie, do czego wykorzystywana jest ta funkcjonalność 

 

  

 

3. Jaka jest podstawa prawna dla utworzenia i funkcjonowania systemu monitoringu? 

 

 

4. Czy system monitoringu zainstalowany w siedzibie oddziału jest dostosowany do 
wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych (np. dotyczących 
zabezpieczenie danych, obowiązków informacyjnych itd.)? 

Nie Tak 

  

 

5. Jakie są cele działania systemu monitoringu zainstalowanego w siedzibie oddziału? 

 

 

6. Czy w siedzibie oddziału jest w sposób stały bądź rutynowy rejestrowany 
dźwięk – w ramach systemu monitoringu lub poza nim? 

Nie X Tak  

Jeśli tak, prosimy o podanie następujących informacji: Nie Tak 

a) wskazanie, czy miejsca, w których dokonywana jest rejestracja dźwięku, obejmują 
stanowiska obsługi interesantów? 

  

b) wskazanie, czy interesanci są informowani za pomocą tablic o rejestracji dźwięku?   

c) nazwa i oznaczenie sprzętu, który jest wykorzystywany do rejestracji dźwięku. 

 

 


