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ZAŁĄCZNIK – KOMUNIKAT W SPRAWIE SYSTEMU NADZORU WIDEO W 

PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 

Poniżej zamieszczono podsumowanie najważniejszych kwestii dotyczących systemu 
nadzoru wideo w Parlamencie Europejskim, służące wyłącznie do celów 
informacyjnych. W celu uzyskania pełnego opisu polityki w zakresie nadzoru wideo 
należy odwiedzić stronę internetową:  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/stay-informed/security-and-
access 

lub zwrócić się do Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony, której dane 
kontaktowe podano poniżej. 
 
1 – Tożsamość administratora danych 

 

Administratorem danych jest Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa i Ochrony 
Parlamentu Europejskiego. Dane kontaktowe podano poniżej. 
 
2 – Krótki opis zasięgu systemu nadzoru wideo 
 

Lokalizacje kamer i kąty widzenia ustalono na podstawie metodologicznej analizy 
ryzyka oraz oceny skutków w zakresie ochrony danych, czuwając nad tym, by 
kamery były skierowane wyłącznie na najważniejsze miejsca wewnątrz i na zewnątrz 
budynków, takie jak wejścia główne, wyjścia awaryjne i ewakuacyjne oraz wjazd do 
garażu, a także by znajdowały się w pobliżu kilku ważnych klatek schodowych, 
pasaży i pewnych obszarów wrażliwych lub obszarów o ograniczonym dostępie, 
które wymagają dodatkowego zabezpieczenia. W bardzo rzadkich przypadkach oraz 
na ściśle określonych warunkach dozwolone jest czasowe rozlokowanie 
pojedynczych kamer, które nie są połączone z systemem kamer CCTV, na potrzeby 
prowadzonych dochodzeń. 
 
3 – Podstawa prawna nadzoru wideo 
 

Decyzje Prezydium Parlamentu Europejskiego z 6 grudnia 2002 r., 3 maja 2004 r., 6 
lipca 2011 r. i 15 stycznia 2018 r. oraz polityka w zakresie nadzoru wideo zatwierdzona 
20 kwietnia 2013 r., z późniejszymi zmianami. 
 
4 – Dane gromadzone na potrzeby nadzoru wideo i jego cel 
 

Gromadzone dane: nagrany materiał (obrazy cyfrowe z oznaczeniem czasu, daty i 
miejsca). 
 
Cel: Parlament Europejski stosuje system nadzoru wideo (CCTV), aby zapewnić: 
bezpieczeństwo, ochronę i kontrolę dostępu do parlamentarnych budynków i 
pomieszczeń, jak również bezpieczeństwo i ochronę posłów, pracowników, 
odwiedzających, nieruchomości, archiwów i dokumentów znajdujących się lub 
przechowywanych w pomieszczeniach Parlamentu. System ma również na celu 
zapobieganie (z jednoczesnym odstraszaniem) incydentom związanym z 
bezpieczeństwem i ochroną oraz zarządzanie nimi. Umożliwia on, w razie potrzeby, 
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zbieranie elementów niezbędnych do prowadzenia dochodzeń w sprawie 
incydentów i analizowania potencjalnych zagrożeń. 
 
Ograniczenie celów: PE nie monitoruje miejsc, w których oczekuje się ścisłej 
prywatności. Monitoring poza budynkami PE na terytorium Belgii, Luksemburga i 
Francji jest ograniczony do najbliższego otoczenia. Systemu nie stosuje się w celu 
monitorowania pracy osób zatrudnionych ani ich obecności. System nie jest również 
używany jako narzędzie w dochodzeniach ani w procedurach dyscyplinarnych, 
chyba że miał miejsce incydent związany z bezpieczeństwem lub doszło do 
przestępstwa. 
 
5 – Kto ma dostęp do materiałów z nadzoru wideo, komu można ujawniać 
nagrania? 
 

Kto ma dostęp do danych: Zatrudnione przez PE kierownictwo, uprawnieni 
pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, ochronę i obsługę techniczną oraz 
zatrudnieni przez podmiot zewnętrzny i upoważnieni pracownicy odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo, ochronę i obsługę techniczną. 
 
Ujawnianie i przekazywanie danych: Informacje zgromadzone w ramach systemu 
nadzoru wideo można ujawniać służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w 
innych instytucjach europejskich lub organom bezpieczeństwa, organom sądowym i 
organom egzekwowania prawa państw członkowskich UE na potrzeby prowadzenia 
dochodzeń lub śledztw w sprawach karnych. Wszystkie przekazania i ujawnienia 
danych poza Dyrekcję Generalną ds. Bezpieczeństwa i Ochrony są dokumentowane 
oraz podlegają rygorystycznej ocenie konieczności takiego przekazania. 
 
6 – W jaki sposób informacje są chronione i zabezpieczone? 
 

Podejmowane są permanentne działania techniczne i fizyczne, aby zagwarantować 
bezpieczeństwo systemu i zabezpieczać dane. Dostęp do materiałów z nadzoru 
wideo lub infrastruktury technicznej tego systemu jest ograniczony i mają go 
wyłącznie uprawnieni pracownicy, a w indywidualnych profilach dostępu określa się, 
jakie działania są dozwolone. 
 
7 – Jak długo przechowywane są nagrania? 
 

Nagrania są przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni. Jeśli dany materiał 
należy zachować na potrzeby dalszego dochodzenia lub jako dowód wystąpienia 
incydentu związanego z bezpieczeństwem, można go przechowywać przez czas 
trwania dochodzenia, a w razie konieczności zarchiwizować wraz z dokumentacją z 
tego dochodzenia przez okres maksymalnie dziesięciu lat. 
 
8 – Jak osoby, których dane dotyczą, mogą sprawdzić, zmienić lub usunąć 
odnoszące się do nich informacje i jakie przysługują im środki odwoławcze? 
 

Wszystkie pytania dotyczące systemu nadzoru wideo i przetwarzania danych 
osobowych należy kierować do Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony. 
Obywatele mają prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz do ich 
korygowania i uzupełniania na określonych warunkach wyszczególnionych w polityce 



w zakresie nadzoru wideo. Wszelkie wnioski o dostęp do danych osobowych, ich 
zmianę, zablokowanie i/lub usunięcie należy kierować pod następujący adres: 
 
Dyrekcja Generalna ds. Ochrony i 
Bezpieczeństwa 
Administrator danych z zakresu nadzoru 
wideo w PE 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Bruksela 
Belgia 
E-mail:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Tel.: +32 2 28 43727 
 
Każdy obywatel ma prawo odwołania się do Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych, adres e-mail: 
edps@edps.europa.eu, jeżeli uzna, że prawa przyznane mu na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego 
danych osobowych przez Parlament Europejski. 
 
Zalecamy, by obywatele, przed zwróceniem się do Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych, spróbowali najpierw dochodzić swoich praw, kontaktując się z 
Dyrekcją Generalną ds. Bezpieczeństwa i Ochrony (dane kontaktowe podano 
powyżej) lub z inspektorem ochrony danych Parlamentu Europejskiego, drogą 
telefoniczną pod numerem: +352 4300 23595 lub drogą mailową pod adresem: 
data-protection@ep.europa.eu. 
 
9 – Hiperłącza dotyczące systemu nadzoru wideo i ochrony danych w PE 
 

Polityka w zakresie nadzoru wideo w PE: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/stay-informed/security-and-access 
 

Wytyczne Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie nadzoru wideo: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
 
 
 
 
 
 
Bruksela, 18 listopada 2019 r. 
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