
PYTANIA DOTYCZACE MONITORINGU WIZYJNEGO

W ramach wniosku o udostqpnienie informacji publicznej prosimy o odpowiedzi na przedstawione niZej pytania
dotycz4ce monitoringu wizyjnego funkcjonujEcego w siedzibie oddzialu Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych. Dla
ulatwienia przedstawiamy je w formie ankiety. WiqkszoSi pytaf ma charakter zamkniqty - prosimy
o zaznaczenie odpowiedzi przez wstawienie krzyZyka [X] w odpowiednie pola. W pozostalych przypadkach
prosimy o wpisanie odpowiedzi na pytania. Biale pola w tabelach wskazujE miejsca na wstawienie krzyZyka
[X] lub wpisanie odpowiedzi. W razie potrzeby dcidania komentarza, prosimy o jego wpisanie pod tabela
z danym pytaniem.
W razie wEtpliwosci, prosimy o przeslanie pytania drogq mailowq (badania@panoptykon.orgJ bEdZ kontakt
telefoniczny (+48 660 07 4 026).

Nazwa instytucji Zaklad Ubezpieczefi Spotecznych Oddzial w Bilgoraiu
ze wskazaniem miasta i nr oddzialu

1. Czy w siedzibie oddzialu funkcjonuje system monitoringu wizvjneRo? | Nie Tak X

fe6li tal! prosimy o wskazanie: N ie
a] czy obserwowana przestrzeri obejmuje miejsca obsiugi interesant6w? x
bl czy interesanci sE informowani za pomocq tablic o objqciu przestrzeni monitoringiem? x

JeSli w sledzibie nie dzialo system monitoringu, prosimy o przejScie do pytania nr 6.

2. Czy system monitoringu, o kt6rym mowa wlzej, obejmuje dodatkowe
automatyczne funkcjonalnosci, np. wykrywanie zagroZei lub rozpoznawanie
twarzy?

Nie X Tak

le6li tal! prosimy o podanie nastqpuj4cych informacji:
aJ nazwa i oznaczenia
sprz qtu lub oprogramowania

bJ wyjaSnienie, do czego wykorzystywana jest ta funkcjonalnose

3. Iaka dla ut\,vorzenia i u monitorinsu?
Ustawa o ochronie os6b i mienia

4. Czy system monitoringu zainstalowany w siedzibie oddzialu jest dostosowany do
wymog6w wynikaj4cych z ustawy o ochronie danych osobowych (np. dotyczqcych
zabezpieczenie danych, obowi4zk6w informacyjnych itd.)?

Nie Tak

X

5. Jakie sa cele dzialania svstemu mo w siedzibie oddzialu?
Ochrona os6b i mienia otaz bezpieczefistwo informacji przetv,tarzanych w ZUS

6. Czy w siedzibie oddzialu jest w spos6b staly bEdZ rutynowy rejestrowany
dZwiQk - w ramach systemu monitoringu lub poza nim?

Nie X Tak

leSli tak, prosimy o podanie nastQpujacych informacji: Nie Tak
al wskazanie, czy miejsca, w kt6rych dokonywana jest rejestracja dzwiQku, obejmuj4

stanowiska obslugi interesant6w?
bJ wskazanie, czyinteresanci sA informowani za pomocE tablico re.iestracji dZwiqku?
cJ nazwa i oznaczenie sprzqtu, kt6ryjest wykorzystywany do rejestracji dzwiqku.


