
 

 
 
 
 

INFORMACJA PRAWNA NA TEMAT SYSTEMU KAMER IP 
NA TERENIE MIASTA WŁOCŁAWEK 

ADMINISTROWANYCH PRZEZ SAT FILM 
 

 
 W związku z brakiem obecnie istniejących przepisów prawnych regulujących monitoring 

miejski SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. (zwanym w dalszej części „Operatorem”) przyjęła 

wytyczne z projektu ustawy o monitoringu wizyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 18 

grudnia 2013. Opierając się na w/w założeniach oraz opinii różnych instytucji do w/w założeń, 

mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego Operator postanowił zbudować 

innowacyjny system podglądu kamer z newralgicznych miejsc naszego miasta.  

 

1. Medium transmisyjne. 

To co wyróżnia ten system to możliwość odbioru obrazu z kamer dla osób będących Abonentami 

Operatora za pomocą różnych technologii – takich jak telewizja analogowa, telewizja cyfrowa 

DVB-C i IP TV, Internet kablowy i radiowy. Do odbioru kamery w telewizji analogowej wymagany 

jest wykupiony pakiet analogowy BASIC. W przypadku telewizji cyfrowej konieczny jest odbiór 

dowolnego z pakietów cyfrowych. Dla kamer transmitowanych przez Internet ich podgląd jest 

możliwy tylko i wył ącznie z łącza internetowego świadczonego przez Operatora, nie wliczając w to 

Internetu mobilnego i usługi HotSpot Bus. W zależności od ograniczeń danej technologii ilość 

kamer w niej emitowanych może się różnić od pozostałych. 

 

2. Ochrona Danych Osobowych. 

Monitoringiem zostają objęte tylko i wyłącznie miejsca w otwartej przestrzeni publicznej. Kamery 

zostają tak ustawione, aby prywatne miejsca były niewidoczne, lub jeśli nie jest to możliwe zostają 

zasłonięte za pomocą oprogramowania. Zgodnie z wytycznymi wizerunek osób widocznych na 

monitoringu jest chroniony przez rozpoznaniem. 

 

3. Oznakowanie miejsc monitorowanych. 

Lista miejsc objętych monitoringiem jest dostępna na stronie internetowej www.satfilm.pl 

 



4. Współpraca z lokalną społecznością. 

Zgodnie z założeniami MSW rozmieszczenie kamer następuje po konsultacjach z lokalnymi 

społecznościami, wspólnotami oraz Podmiotami Publicznymi właściwymi dla lokalizacji 

poszczególnych kamer, oraz za ich zgodą. 

 

5. Administrator systemu. 

Administratorem systemu wizyjnego jest SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.. Administrator 

ponosi wszelkie opłaty instalacyjne i utrzymaniowe. 

 

6. Rejestrowanie obrazu i dźwięku 

Obraz oraz dźwięk z monitoringu nie jest rejestrowany. Obraz udostępniany jest za pomocą 

wszystkich technologii opisanych w pkt. 1 on-line. Dźwięk nie jest transmitowany. 

 

 

WYKAZ LOKALIZACJI KAMER – stan na 25.02.2015r 

1/ PLAC WOLNOŚCI 8/9 – kamera HD obrotowa 

2/ ul. TORUŃSKA 99 – kamera HD obrotowa 

3/ ul. OSTROWSKA 16 – kamera HD stała 

4/ ul. KALISKA 102 – kamera HD stała 

5/ ul. BUDOWLANYCH (z Hutnicza 20) – kamera HD stała 

6/ ul. KILIŃSKIEGO (z Plac Wolności 8/9) – kamera HD stała 

7/ ul. BULWARY PIŁSUDSKIEGO – kamera HD obrotowa 

8/ ul. PIWNA; Przystań rzeczna – kamera HD obrotowa 

 

 

 


