
Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 16, 78-320 Połczyn - Zdrój

          
_________________________________________________________________________ 

Miejscowość: ……………………………….                                          Data: ………………………

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE/ UDOSTĘPNIENIE NAGRAŃ Z MONITORINGU
WIZYJNEGO

Przedmiot, do którego składany jest wniosek:
Nazwa: Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Połczynie - Zdroju

78-320 Połczyn – Zdrój,  ul. Jana Pawła II 16, 
Zarządca: Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości …………………, Połczyn-Zdrój

I. Dane osoby wnioskującej:
Imię, nazwisko: ………………………………………………………………………………..
Adres: ul. ……………………………………………………………………………………...
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………….

II. Data, godzina, miejsce zdarzenia: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

III. Krótki opis zdarzenia 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

IV. Wskazanie celu otrzymania nagrań z monitoringu: 
……………………………………………………………………………………………

V. Koszt zapisu monitoringu zostanie pokryty przez wnioskodawcę.

………………………………………..
(czytelny podpis osoby składającej wniosek)

Potwierdzam odbiór nagrań i oświadczam, że otrzymane materiały zostaną wykorzystane wyłącznie
w celu wskazanym we wniosku.

………………………………………..
(czytelny podpis osoby składającej wniosek)

Informacja:
1. Informujemy, ze Państwa dane będą przetwarzane celu realizacji składanego przez Państwa wniosku.
2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się na stronie: 

https://ppkpolczyn.pl/strefa-klienta/rodo/
3. Na potrzeby rozpatrzenia wniosku i jego dalszej realizacji może być wymagane podanie dodatkowych danych Państwa 

identyfikujących.
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PROCEDURA REALIZACJI WNIOSKU O UDOSTEPNIENIE/ ZABEZPIECZENIE NAGRAŃ Z MONITORINGU

1. Nagrania z systemu monitoringu udostępnia się na pisemny wniosek uprawnionym do tego organom – np.:
Policji, Prokuraturze, Sądom w zakresie prowadzonych przez nie czynności.

2. Osoba  fizyczna  lub  organ  zainteresowany  zabezpieczeniem  nagrania  z  monitoringu na  poczet  przyszłego
postępowania, może złożyć pisemny wniosek w tej sprawie.

3. Wniosek z prośbą o zabezpieczenie nagrania powinien zostać złożony za pośrednictwem Poczty Polskiej na
adres Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Połczynie – Zdroju, 78-320 Połczyn – Zdrój,
ul. Jana Pawła II 16 lub zostać złożony w siedzibie spółki, w terminie 5 dni od dnia, w którym wystąpiło
zdarzenie zarejestrowane przez system monitoringu.

4. Wniosek złożony po ww. terminie nie gwarantuje zabezpieczenia monitoringu, z uwagi na możliwe usunięcie.
5. Kopia nagrania z monitoringu zapisywana jest na nośniku elektronicznym.
6. Kopię  nagrania  przekazuje  się  osobie  wnioskującej  za  pokwitowaniem  na  ,,Wniosku  o  zabezpieczenie/

udostępnienie nagrań z monitoringu”
7. W przypadku nieodebrania ww. nośnika wykonana kopia nagrań zostaje zniszczona po okresie miesiąca od

daty jej wytworzenia.
8. Wnioskodawca nie może udostępniać publicznie odebranego zapisu z monitoringu. 
9. Wnioskodawca  jest  uprawniony  do  przekazania  zapisu  monitoringu  do  odpowiedniej  instytucji/  organu

(Policja, itp.)

Otrzymuje:
1. WM


