Zarządzenie Nr 120.61.2018
Wójta Gminy Psary
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0152/10/2008 z dnia 7 lutego 2008r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy”.
Na podstawie: art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 104 Ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.
z 2018r., poz. 917 ze zm.)
zarządzam
§1
Wprowadzić w Urzędzie Gminy Psary zmiany do „Regulaminu pracy”, stanowiące
załącznik do Zarządzenia nr 120.61.2018 z dnia 25.05.2018r.
§2
Zobowiązać wszystkich pracowników do bezwzględnego przestrzegania zasad
określonych w „Regulaminie pracy”.

§3
Powierzyć wykonanie Zarządzenia Sekretarzowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania
go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w urzędzie.

Wójt
Tomasz Sadłoń

Załącznik
do Zarządzenia nr 120.61.2018
Wójta Gminy Psary
z dnia 25 maja 2018 roku

Do rozdziału VIII. Bezpieczeństwo i higiena pracy z dniem 25.05.2018r.
dodać § 43a w brzmieniu:
1. W celu niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony
mienia wprowadza się szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy oraz terenu
wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację
obrazu (monitoring).
2. Nagrania obrazu przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane,
i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
3. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one
stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt 2 ulega przedłużeniu do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
4. Po upływie okresów, o których w pkt 2 i 3, uzyskane w wyniku monitoringu
nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy
odrębne nie stanowią inaczej.
5. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie
informacje o monitoringu wizyjnym.
6. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które
są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.

