
 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że na terenie przedsiębiorstwa 
wprowadzony jest monitoring wizyjny z kamer przemysłowych oraz monitoring aktywności użytkowników 
korzystających z systemu informatycznego. 

Monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer przemysłowych rejestruje tylko obraz, obejmujący swoim 
zasięgiem wydzielone ciągi komunikacyjne oraz lokalizacje. Nagrania są przechowywane przez okres nie 
przekraczający trzech miesięcy, w szczególności: 
- monitoring sekretariatu (II piętro budynek A-206A) – przechowywanie nagrania przez okres 3 miesięcy;  
- monitoring pomieszczenia przed wejściem do kancelarii tajnej (IV piętro budynek A-206A) - przechowywanie 
nagrania przez okres 3 miesięcy; 
- monitoring pomieszczenia wejścia do biurowca (parter budynek A-206A) – przechowywanie nagrania przez 
okres 14 dni; 
- monitoring wejścia do pomieszczeń działu IT (II piętro budynek A-206B) – przechowywanie nagrania przez 
okres 14 dni; 
- monitoring wejścia do szatni (II i III piętro budynek A-210) – przechowywanie nagrania przez okres                         
3 miesięcy; 
- monitoring na zewnętrz budynków i budowli oraz wokół terenu pracodawcy – przechowywanie nagrania 
przez okres 30 dni (monitoring i nadzór prowadzony przez SUFO na rzecz PGZ SW na podstawie zawartej 
umowy). 

Monitoring systemu informatycznego polega na stosowaniu oprogramowania NVISION umożliwiającego 
kontrolę urządzeń końcowych (tj. monitorowanie aktywności pracowników w trakcie pracy przy komputerach 
służbowych), ruchu sieciowego, wydruków, poczty elektronicznej, blokady nośników zewnętrznych (pendrive) 
itp. w szczególności: 
- monitoring poczty elektronicznej – przez okres 30 dni; 
- monitoring aktywności w sieci informatycznej – przez okres 30 dni; 
- monitorowanie aktywności (retencja danych – logi systemowe, inwentaryzacja sprzętu, inwentaryzacja  
licencji) – przez okres 30 dni. 

Monitoring, o którym mowa powyżej jest stosowany wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na 
straty. 

Dostęp do danych z monitoringu udostępniany jest wyłącznie osobom upoważnionym przez pracodawcę lub 
organom państwowym uprawnionym na podstawie przepisów prawa i nie będzie wykorzystywany w innych 
celach. W przypadku gdy monitoring stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub 
pracodawca powziął informację, iż mogą stanowić dowód w takim postępowaniu, wskazany wyżej termin ulega 
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią, o której mowa powyżej 
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 Imię i nazwisko  
/podpis składającego oświadczenie 

 


