
Regulamin monitoringu zasobów budynkowych 

w Spółdzielni Mieszkaniowej "Krowodrza" w Krakowie 

§  1 

Niniejszy Regulamin określa tryb zakładania i eksploatowania systemu monitoringu w 
budynkach i ich otoczeniu w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników lokali w 
zasobach Spółdzielni.   

§  2 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

Spółdzielni - należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową "Krowodrza" w 
Krakowie. 

Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Krowodrza" w Krakowie. 

Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krowodrza" 
w Krakowie. 

Użytkowniku lokalu - należy przez to rozumieć członka Spółdzielni posiadającego 
spółdzielcze prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu, osobę nie będącą 
członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
prawo odrębnej własności, najemcę lokalu, a także osobę zajmującą lokal w 
zasobach Spółdzielni bez tytułu prawnego.  

Budynku – należy przez to rozumieć budynek posadowiony na nieruchomości 
będącej w zarządzie Spółdzielni. 

§  3 

1. Na system monitoringu składają się kamery, rejestratory, okablowanie                          
i oprogramowanie.  

 

2. Każdy monitorowany budynek oznaczony będzie tablicami informującymi o 
monitoringu oraz rejestracji obrazu budynku i jego najbliższego otoczenia, a także 
o administratorze danych osobowych.  

§  4 

1. System monitoringu jest zakładany na wniosek użytkowników lokali 
zamieszkujących w danym budynku z zastrzeżeniem ust. 4. 
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2. Zarząd rozpoczyna realizację wniosku przez rozesłanie ankiet do użytkowników 
lokali danego budynku z zastrzeżeniem ust. 4. 

 

3. Podstawą do podjęcia decyzji przez Zarząd o objęciu monitoringiem danego 
budynku mieszkalnego jest wyrażenie w ankiecie zgody na system monitoringu 
oraz rejestrację obrazu przez większość użytkowników lokali mieszkalnych 
danego budynku (50% +1).   

 

4. Objęcie systemem monitoringu innych niż wskazane w ust. 3 budynków zależy od 
decyzji Zarządu podjętej w oparciu o ocenę bezpieczeństwa na danym terenie. 

§  5 

Demontaż systemu monitoringu możliwy jest na wniosek 50%+1 użytkowników lokali 
danego budynku.  

§  6 

1. Koszty eksploatacji systemu monitoringu ponoszone będą przez użytkowników 
lokali w danym budynku mieszkalnym poprzez wprowadzenie w naliczeniu 
czynszowym dodatkowej, oddzielnej opłaty za monitoring.  

 

2. Wysokość opłaty wynikać będzie z przyjętej i zaakceptowanej przez Zarząd  
Spółdzielni kalkulacji wynikającej z eksploatacji systemu monitoringu.  

 

3. Koszty eksploatacji systemu monitoringu w danym budynku mieszkalnym są 
rozliczane w rozbiciu na lokale mieszkalne, bez względu na posiadany tytuł 
prawny do lokalu lub jego brak.  

 

4. Koszty eksploatacyjne systemu monitoringu w budynkach innych niż wskazane w 
ust. 1 i 3 ponosi Spółdzielnia. 

§  7 

1. Dane pochodzące z nagrań systemu monitoringu /obraz i dźwięk/ umożliwiające 
identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane 
osobowe. 
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2. Administratorem danych jest Spółdzielnia, która jest zobowiązana wykonywać 
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych/ j.t. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ 

 

3. Udostępnianie danych osobowych związanych z systemem monitoringu odbywa 
się na zasadach określonych w przepisach prawa oraz przyjętej w Spółdzielni 
polityce bezpieczeństwa i instrukcji. 

 

4. Niniejszy Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krowodrza" w dniu 27.02.2013 r. Uchwałą nr 
88/11/486/2013. 

 
 

 


