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Szanowny Panie Komendancie,
Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników Pożarnictwa zwraca się z prośbą o przekazanie informacji oraz udzielenie
odpowiedzi w temacie montażu kamer w pojazdach Państwowej Straży Pożarnej
nagrywających obraz lub obraz i dźwięk.
U podstaw wystąpienia leży troska aby używanie tych urządzeń w obecny sposób
nie naruszało przepisów pracowniczych oraz przepisów związanych z ochroną danych
osobowych oraz dodatkowo nie narażało organów Państwowej Straży Pożarnej na kary
związane z nieprzestrzeganiem tych regulacji.
Z napływających materiałów i zgłoszeń wynika iż proces instalacji w/w sprzętu w
jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nie zawsze odbywa się z
poszanowaniem regulacji prawnych oraz praw funkcjonariuszy i pracowników
zatrudnionych w danej Komendzie do należytej ochrony w tym zakresie. Wobec
powyższego zwracamy się do Pana Komendanta z prośbą o podanie danych i odpowiedź
na następujące pytania:
1. Prosimy o wykaz Komend/Jednostek wraz z datą wprowadzenia monitoringu oraz
zastosowanym rodzajem monitoringu (czy była to sama rejestracja obrazu, czy
rejestracja obrazu i dźwięku?).
2. Na podstawie jakich przepisów zostały zamontowane kamery w samochodach
pożarniczych, które nagrywają obraz lub obraz i dźwięk oraz na podstawie jakich
przepisów dopuszczono rejestrację obrazu lub obrazu wraz z dźwiękiem?
3. Czy była przeprowadzona analiza potrzeb i celowości budowy takiego sytemu oraz
prognoza jego skuteczności/efektywności? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie
wszelkiej dokumentacji związanej z takimi analizami i prognozami.

4. Czy osoby odpowiedzialne za wprowadzenie monitoringu znane są
s wskazówki
Prezes UODO dotyczącymi
dotycz
monitoringu wizyjnego, dostępnymi
pnymi m.in. pod adresem
https://uodo.gov.pl/pl/file/1200 oraz czy znalazły one zastosowanie w uruchamianych
systemach?
5. Na podstawie jakich przepisów umożliwiono w pojazdach PSP
SP rejestrację dźwięku,
skoro obowiązujące
ce przepisy, jak również wszelkie opracowania
nia UODO wyraźnie
wyra
mówią o tym, iż dźźwięk mają prawo rejestrować jedynie słu
służby porządkowe i
specjalne, do których Państwowa
Pa
Straż Pożarna nie zalicza się.
6. Czy uzyskano zgodę wszystkich pracowników w komendach/jednostkach, gdzie są
s
zamontowane kamery, na rejestrację
re
obrazu lub obrazu i dźwi
więku. Jeżeli tak, to
prosimy o listę tych Komend/Jednostek wraz z dat
datą,, w której uzyskano zgodę
zgod
wszystkich pracowników na rejestrację
rejestracj obrazu lub obrazu i dźwi
więku.
7. Czy poinformowano pisemnie wszystkich pracowników komend/jednostek
komend/jed
o
zamontowaniu kamer i prowadzeniu rejestracji obrazu lub obrazu i dźwięku.
d
Jeżeli
tak, to prosimy o listęę tych Komend/Jednostek wraz z datą,, w której poinformowano
wszystkich pracowników o rejestracji obrazu lub obrazu i dźwię
d ęku.
8. W jaki sposób dokonano
nano oznaczenia pojazdów,, w których jest rejestrowany obraz
lub obraz i dźwięk.
k. Prosimy o przesłanie wzoru oznaczenia, wraz z właściwymi
wytycznymi do ich zastosowania.
zastosowania
Dodatkowo do czasu ustalenia i ujednolicenia podstawy prawnej montażu
monta kamer
rejestrujących
cych obraz lub obraz i dźwięk
d
w pojazdach pożarniczych
arniczych zwracamy si
się do Pana
Komendanta z prośbą o wydanie
wyd
polecenia natychmiastowego zaprzestania rejestracji i
używania urządzeń rejestruj
rejestrujących w pojazdach Państwowej Strażyy Pożarnej
Po
w kraju – w
naszej ocenie używanie
anie tych urządzeń
urz
w obecny sposób (nie uwzglęędniający wskazówek
Prezes UODO w zakresie monitoringu wizyjnego) narusza przepisy pracownicze oraz
przepisy związane
zane z ochron
ochroną danych osobowych oraz dodatkowo nara
naraża Państwową
Straż Pożarną na kary zwi
związane z nieprzestrzeganiem RODO.
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