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FUNDACJA PANOPTYKON
ul. OPehowskr 4 loL 4

w odpowiedzi na Miosek o ndostgpni@ie infomacji publiczej dotycz4ce.j
*rkouystvdja monitorine! eizyjnego w budrl)l&h I oddziatu zekladu ttbezpi4kn
Spolechych w l-odzi (anrieB tu l) i up4dzd lub ptustu6w slu4cych koftoli pruy
ztudnio.ych w oddzisle zuS os6b o@ u.zqdrcn lub syslen6w sluzacych automatycaej
w€lyfikacji lotsmoici os6b whodzqcych do budynlu oddzialu lnb j€go cztici (anldeta nr 2)
ow w Niqztu z dectzj4 Ptesa Zalladu Ub€zpi€czen Spolec ych 2iakt 990r00Dr7120r5
z \5 @c 20\5 r., ppesyld w ale@iu qtlelnion? ankieii w atresie nonitoringu
wizyjnego. Poaslal€ kwestie Miosku asiary o6r4eniqle *pomianq w pismie declzje
Preee ZUS.
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PYTANIADOTYCAACE MONITORINCU II,rZYINECO

w mmach Miosku o udostqpnie' ie i ntorma.ji p ubliczi ej DrG iry o odpowiedzi na pzsdsbwione .ircj prtunia
dotyc4ca monibhnsu frzyjnqo tunk.jo.ujacego w siedzibie oddzialu zakladu Ubezpiec,en spolegnych. Dl.
utaeienia pu €dsbwiany je w rornie ,nklety wteks4Sf py66 na ch3nkbr zamknie9 - pmsimy

b{ienl. kEytyk lxl w odpowiedde pda. w pddE}y.h prrypadk ch
pydnia Biarc pola * bbelach wskazujq nieF.a na ssowrenre kzy2rb

lxl lu b wpha nie o dpowiedzi, w 6rie poMeby dodania komenb%, prosimy o jeso wphanic pod bbelq

w €zie wnloliwot.i, prosimy o nneslade pybnia dmsq mailowir Oadania@panoptykon orgl bad, konbkt
Erefoniany (+43 660 074 016).

N,zl,inlty'u!j'
Ge mkaanien mias si.dziby i m oddzhlul

I c?yw iednb'eoddtulu'n-kcrondresylbn monibnnsu u,iryimso | \i"
,€4ll bir, prcrm, o wrk aniel
4 .4 oberuownd pu\ftenob-jnujrmie Gdbrlls"nFl ,nr'rw"
b) -y intresnci s4 inromomni za pono.? bbn. 0 oble.ju pEefteni nonibdnsiem?

lesi w siedzibie nie dziart s'.eh ho

2. czy syr@h nonibdn8D, o ki6rym mow $yrci, obejmujc dodatrowe
aubmaryc/ne tunkcon.lnok. np trrykrw"na zsroih lLb ffipmtuma"

h!|t br{, posimy o podanie nastepu,acy.h infoma.j,
b) syjasnrniq do aego uykoaysqvana je* b h'nknomrnos.

I lrkrripod:uwdpdmddLuNo??riritun\"ionowJnidsynemLn0niroringt

czr sldem mon{ronncu 4hsbromnv w siedtbie oddzia}u jes dsb$wany do
qmq6w rynirajacith z usbna o ochro.ie dany.h osobo*ych (np. doryr4.y.h
abdpieaeniedanych,obowiezldwinfofracyjnychitd.l?

s lrkF4eledzHLni.sr6Emlm
Ochrona osdb. mienia a w szcze!6lnosci bezpiedehsn{o informacii ouetwazanvch w
ZUS

6 czy w siedzjbc oddzialu j6t w rpos6b sbly badt 4tynoly rele$owany

t€lli b]l prcsimy o podanie nas&puja9ch inrdmacll
a) wskamiq q miejs6, w kt6ry.h dokonyvaD je$ rejesh4a dtwi,'ku, obeimDja

bl ak"alF qinFJ€ rndsl'nfomo{,trzpord4bblron,crnq'drMdu?
(l nJeJ i ena@.ie .02eto, \!6ry )e{ vryrozy ryvrny do r.rpsh.r' drqi(ku.


