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W odpowredzi na przesiany w dniu 16 czerwca 2015 r. wniosek o udostgpnienie

informacji publicznej dotycz4cej monitoringu wizyjnego (ankieta nr 1) i urz4dzeh lub

program6w sluZ4cych kontroli pracy pracownik6w oraz wzEdzen lub system6w do

automatycznej weryf,rkacji tozsamoSci os6b wchodz4cych do budynku Oddzialu ZUS lub jego

czgSci (ankieta nr 2),uprzejmie wyjaSniam:

Odpowiedzi na wniosek z dnia 7 maja 2015 r. w imieniu calego ZaLJadu udzielil Prezes

ZaI<Ladu Ubezpieczeri Spolecznych wydaj4c decyzjq, znak: 990100117612015 z dnia 2l maja

2015 roku.

W zwi4zku z wnioskiem Fundacji Panoptykon z dnia 28 maja 2015 r. o ponowne

rozpatrzenie sprawy zakonczonej wydaniem decyzji z dnia 2I maja 2015 r., Prezesa Zakladu

Ubezpieczeri Spolecznych decyzj4znak:990100121712015 z dnia 15 czerwca 2015 roku uchylil

zaskar?onE decyzjg w czgSci odmawiaj4cej udostgpnienia informacji publicznej dotycz4cej

wypelnienia ankiety odnoSnie wykorzystania monitoringu wizyjnego w siedzibach oddzial6w

oraz Centrali Zaldadu Ubezpieczeri Spolecznych. Z uwagi na powyZsze przesyLam wypelnion4

ankietg odnoSnie monitoringu wizyjnego. Pozostale kwestie wynikaj4ce z wniosku zostaly

rc zstr zy gni q te wymi eni o n4 de cy zj 4 P re ze s a Z aldadu.

Zal4czniki:
Anki eta,,Pytania doty czyce monitorin gu w izyj ne go"

G: (s2) 341-83-00

faks: (52) 321-04-36www.zus.pl

Strona: l/l



PYTANIA DOTYCZ^qCE MONITORINGU WIZyf NEGO

W ramach wniosku o udostqpnienie informacji publicznej prosimy o odpowiedzi na przedstawione ni2ej pytania
dotycz4ce monitoringu wizyjnego funkcjonujqcego w siedzibie oddzialu Zakladu Ubezpieczefi Spolecznych. Dla
ulatwienia przedstawiamy je w formie ankiety. Wiqkszo66 pytari ma charakter zamkniqty - prosimy
o zaznaczenie odpowiedzi przez wstawienie krzyLyl<a [X] w odpowiednie pola. W pozostalych przypadkach
prosimy o wpisanie odpowiedzi na pytania. Biale pola w tabelach wskazuj4 miejsca na wstawieniekrzy?yka
[X] lub wpisanie odpowiedzi. W razie potrzeby dodania komentarza, prosimy o jego wpisanie pod tabel4
z danym pytaniem,
W razie w4tpliwoSci, prosimy o przeslanie pytania drog4 mailowq (badania@panoptykon.org) b4dZ kontakt
telefoniczny (+48 660 074 026).

3. faka jest podstawa prawna dla utworzenia i funkcionowania systemu monitoringu?

,//t/ro"t a aor,fiazzz' a's/ z 2/1.14/c/

4 Czy system monitoringu zainstalowany w siedzibie oddzialu jest dostosowany do
wymog6w wynikaj4cych z ustawy o ochronie danych osobowych (np. dotycz4cych
zab ezpieczenie danych, ob owi4zk6w info rmacyj nych itd.) ?

Nie Tak

x
5. fakie s4 cele dzialania systemu monitoringu zainstalowanego w siedzibie oddzialu?
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Nazwa instytucji
(ze wskazaniem miasta siedziby i nr oddzialu Ztls Ac#ar'au ',t

L Czy w siedzibie oddzialu funkcjonuje system monitoringu wizyjnego? | Nie Tak

Je6li tah prosimy o wskazanie: Nie Tak

a-) czy obserwowan a przestrzefr o bei mu j e miei sca obslu gi inte resant6w? Y
b) czy interesanci s4 informowani za pomoca tablic o objeciu przestrzeni monitoringiem? ,{

leSli w siedzibie nie dziala system monitoringu, prosimy o przejfcie do pytania nr 6.

2. Czy system monitoringu, o kt6rym mowa v,ryZej, obejmuje dodatkowe
automatyczne funkcj onalnoS ci, np. wykrywani e zagr oLen lub rozpoznawanie
twarzv?

Nie

/
Tak

Je5ti tak, prosimy o podanie nastqpuj4cych informacji:
a) nazwaioznaczenia
sprzqtu lub oprogramowania

b) wyjaSnienie, do czego wykorzystywana jest ta funkcjonalnoSd

6. Czy w siedzibie oddzialu jest w spos6b staly b4dZ rutynowy rejestrowany
d2wiqk - w ramach systemu monitoringu lub poza nim?

Nie
/

Tak

Je6li tah prosimy o podanie nastqpuj4cych informacji: Nie Tak

a) wskazanie, czy miejsca, w kt6rych dokonywana jest rejestracja dZwiqku, obejmujq
stanowiska obslugi interesant6w?

b) wskazanie, czy interesanci s4 informowani za pomocE tablic o rejestracji dZwiqku?

c) nazwa i oznaczenie sprzetu, kt6ry iest wykorzysrywany do reiestracji dZwieku.


