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Monitoring wizyjny w Ośrodku 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16 

informuje, iż stosuje monitoring wizyjny. Zastosowanie monitoringu podyktowane jest szeroko 

rozumianym interesem związanym z bezpieczeństwem terenu jednostki budynku, jak i pomieszczeń. 

Monitoring prowadzony jest w następujących lokalizacjach: 

 

1. Budynek ul. Strzelców Bytomskich 16, 

2. Budynek ul. Strzelców Bytomskich 21, 

3. Budynek ul. Łużycka 12, 

4. Budynek ul. Piłsudskiego 67, 

5. Noclegownia Kosynierów 26, 

6. TPPŚ 6 ul. Huta Julia 10, 

7. TPPŚ 8 ul. Stolarzowicka 35. 

8. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Wrocławska 46 

 

Szczegółowy opis rozmieszczenia kamer: 

 

1. Budynek MOPR przy ul. Strzelców Bytomskich 16:  

a) kamery na zewnątrz budynku: 

 otoczenie wokół budynku – z czterech jego stron, 

 widok na wejście boczne do budynku (w tym do warsztatu, windy), 

b) kamery wewnątrz budynku: 

 parter – korytarz od wejścia głównego do wejścia bocznego. 

 

2. Budynek MOPR przy ul. Strzelców Bytomskich 21: 

a) kamery na zewnątrz budynku: 

 wejście od ul. Strzelców Bytomskich, 

 parking z tyłu budynku, 

b) kamery wewnątrz budynku:  

 parter – korytarz,  

 pierwsze piętro – korytarz,  

 drugie piętro – korytarz. 

 

b) Pomieszczenia w budynku przy ul. Łużyckiej 12: 

a) kamery wewnątrz budynku: 

 sala obsługi klienta, 

 klatka schodowa przy windzie. 

 

c) Budynek MOPR przy ul. Piłsudskiego 67: 

a) kamery na zewnątrz budynku: 

 brama wjazdowa na podwórko i parking przed budynkiem, 

 wejście główne do budynku i do piwnicy. 

 

d) Noclegownia budynek przy ul. Kosynierów 26: 

a) kamery wewnątrz budynku: 

 wejście do noclegowni od wewnątrz (dyżurka),  

 kuchnia, 

 ogrzewalnia cześć mała,  

 ogrzewalnia część duża, 
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 korytarze (cztery kamery), 

b) kamery na zewnątrz budynku: 

 parking, 

 brama wjazdowa, 

 bok budynku (dwie kamery). 

 

e) Budynek TPPŚ 6 przy ul. Huty Julia 10: 

a) kamery wewnątrz budynku: 

 wejście do budynku od wewnątrz, 

 korytarz w budynku, dwie kamery, 

 pokój nr 1. 

 

f) TPPŚ 8 ul. Stolarzowicka 35: 

a) wejście do budynku od wewnątrz, 

b) kamery wewnątrz budynku-korytarze. 

 

g) Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Wrocławska 46: 

a) kamery na zewnątrz budynku: 

 wejście główne do budynku, 

 tył budynku, skwer spacerowy, 

b) kamery wewnątrz budynku: 

 dwie kamery na pierwszym piętrze obejmujące cały korytarz pierwszego piętra. 

 

 

Przebywanie w oznakowanych strefach objętych monitoringiem wizyjnym jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku  

i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego MOPR 

jest Dyrektor Ośrodka. 

Dane osobowe są przetwarzane w sposób określony Procedurą nr 22 zawartą w Polityce 

Bezpieczeństwa Informacji MOPR. 

Dla danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego obowiązują te same 

klauzule informacyjne, co dla innych danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku – Klauzula 

Informacyjna. 


