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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Właścicielem Serwisu http://kubusiprzyjaciele.pl oraz http://kubusiprzyjaciele.eu/, 

jego Administratorem i usługodawcą usług dostępnych za jego pośrednictwem jest: 

Dawid Baranowski  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dawid 

Baranowski Securedyne Systems z siedzibą w Krakowie przy Os. Teatralnym 29/18 

(31-947 Kraków), NIP: 6782785974, zwany w dalszej części Regulaminu 

„Właścicielem” lub „Administratorem”.  

2. Niniejszy Regulamin informuje o zasadach instalowania i funkcjonowania 

monitoringu wizyjnego w placówkach (dalej zwanych Placówki lub Żłobki) 

stanowiących własność, bądź zarządzanych przez Właściciela, mieszczących się w 

Krakowie przy: 

1) ul. Przemysłowej 4/125, 31-701 Kraków, 

2) ul. Gdańskiej 20, 31-411 Kraków, 

3) ul. Myśliwskiej 57/1UC i 1UD, 30-718 Kraków, 

4) os. Akademickim 4/5, 31-866 Kraków 

5) ul. Rydygiera 18, 30-695 Kraków 

oraz określa reguły rejestracji i zapisu danych oraz sposobu przechowywania, 

zabezpieczenia i usuwania danych, a także zasady udostępniania danych 

zgromadzonych w drodze monitoringu wizyjnego innym podmiotom.  

3. Korzystanie z Serwisu oraz usług wymaga zapoznania się z treścią niniejszego 

Regulaminu oraz  akceptacji jego postanowień. 

4. Dla prawidłowego i optymalnego działania oraz korzystania z Serwisu 

http://kubusiprzyjaciele.pl oraz http://kubusiprzyjaciele.eu/ (dalej: Serwis) niezbędne 

są: 

- sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, 

- przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla itp. 

- rozdzielczość: 1280x800 (jako sugerowana dla w pełni prawidłowego działania 

serwisu). 
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II. CELE I ZAKRES MONITORINGU  

1. W Placówkach zainstalowany jest monitoring, pozwalający na stały podgląd 

pomieszczeń przeznaczonych do zabawy , przez rodziców oraz opiekunów, jak też 

obserwację zachowania dziecka i personelu Placówki. 

2. Podstawowym celem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa podopiecznych 

Placówek oraz personelu, jak też ich ochrona przed jakimikolwiek formami przemocy 

lub nadużyć, w tym ograniczenie zachowań nagannych lub innych niepożądanych, 

mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych oraz personelu. 

3. Z troski o poszanowanie prywatności oraz intymności podopiecznych oraz personelu 

Żłobków/Klubów Malucha/Przedszkoli Kubuś i Przyjaciele, zamontowany w 

Placówkach monitoring obejmuje swym zakresem wejście, sale dydaktyczne, sale 

zabaw, jadalnie ,z wyłączeniem toalet , kuchni oraz pomieszczeń socjalnych i 

gospodarczych.  

 

III. DOSTĘP DO MONITORINGU 

1. Monitoring jest usługą niedostępną powszechnie i wymaga logowania się w Serwisie 

http://kubusiprzyjaciele.pl lub http://www.kubusiprzyjaciele.eu/. Dostęp do Serwisu w 

zakresie usług monitoringu mają wyłącznie osoby uprawnione, posiadające 

indywidualny login i hasło, nadawane przez Administratora oraz w uzasadnionych 

przypadkach podmioty, o których mowa w ust. 6.  

2. Login i hasło z dostępem do usługi monitoringu otrzymuje personel Żłobka oraz 

rodzice i opiekunowie dzieci, z którymi zawarto umowę na świadczenie usług opieki 

w Żłobkach Kubuś i Przyjaciele oraz którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin i 

wyrazili zgodę na przetwarzanie danych oraz wizerunku, zgodnie z treścią Załącznika 

nr 1 do Regulaminu. 

3. Monitoring przesyła obraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pośrednictwem strony 

internetowej http://kubusiprzyjaciele.pl lub http://www.kubusiprzyjaciele.eu/. 

Rejestracji i transmisji na nośnikach fizycznych podlega wyłącznie obraz (wizja) z 

kamer – rejestracji nie podlega dźwięk (fonia). Właściciel Placówek dokłada 

wszelkich starań, aby transmisja przedmiotowych danych za pośrednictwem Internetu 

odbywała się z zachowaniem najwyższych wymogów i standardów bezpieczeństwa. 

4. Każdy z rodziców i opiekunów, podobnie jak pracownicy, zobowiązany jest do 

przechowywania w bezpiecznym miejscu loginu i hasła oraz jego nieudostępnienia 
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osobom trzecim, natomiast w przypadku jego utraty zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie Administratora, który zablokuje dostęp oraz dokona 

zmiany hasła. 

5. Zapis monitoringu przechowywany jest przez okres7 dni, a po jego upływie 

automatycznie następuje usunięcie nagrania. Właściciel nie wykonuje kopii nagrań na 

dodatkowych nośnikach, jak też nie archiwizuje materiałów, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy zarejestrowane zostanie 

zachowanie/zdarzenie, o których mowa w pkt II ust. 2, okres przechowywania danych 

może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego 

przedmiotem będzie zdarzenie zarejestrowane przez monitoring. W przypadku 

opisanym w zdaniu pierwszym, dane uzyskane w drodze monitoringu, na mocy 

ustawy, mogą zostać udostępnione również organom państwowym w związku z 

prowadzonymi postępowaniami. 

7. Monitoring rejestruje obraz w godzinach otwarcia Placówek. Właściciel oświadcza, iż 

nie gwarantuje ciągłości pracy systemów informatycznych i nie ponosi 

odpowiedzialności za utrudnienia w funkcjonowaniu usługi monitoringu wywołane 

siłą wyższą, awarią sprzętu bądź nieuprawnioną ingerencją podmiotów trzecich, za 

które nie ponosi winy, jak też nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe utrudnienia 

w korzystaniu z usług, powodowane potrzebą dokonania zmian bądź ulepszeń 

systemu, o których wystąpieniu i przewidywanym okresie Właściciel zamieści 

informacje na stronie www.kubusiprzyjaciele.pl lub www.kubusiprzyjaciele.eu. 

 

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Nagrania za pośrednictwem Serwisu można przeglądać wyłącznie w celach 

prywatnych zgodnych z pkt II ust. 1. W przypadku zaistnienia potrzeby uzyskania 

zapisu nagrania oraz jego weryfikacji lub konsultacji z opiekunem, należy w tym celu 

skontaktować się z Właścicielem.  

2. Rodzice i opiekunowie korzystając z Serwisu zobowiązani są powstrzymać się od 

jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na jakość, 

prawidłowość lub bezpieczeństwo działania Serwisu, w szczególności poprzez 

stosowanie złośliwego oprogramowania, plików boot, robaków, wirusów itp. - 

wpływających na funkcjonowanie Serwisu lub w inny sposób szkodzących interesom 

podopiecznym oraz pracownikom Placówek. 
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3. Zakazane jest utrwalanie, nagrywanie, dystrybuowanie jak i rozpowszechnienie 

nagrań zapisu monitoringu w jakiejkolwiek formie oraz przy użyciu jakichkolwiek 

środków elektronicznych, uzyskanych w dowolny sposób (również od Właściciela), w 

tym upubliczniania ich w sieci Internet, w szczególności z uwagi na brak wymaganych 

prawem pisemnych zgód uprawnionych osób na rejestrowanie ich wizerunku oraz 

poszanowanie ich prawa do prywatności, co naruszać może przepisy ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 z dnia 

2016.05.16) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28).  

4. Rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym cywilną, karną i 

majątkową, za swoje działania i zaniechania związane z dostępem do monitoringu, w 

szczególności naruszające prawo bądź chronione dobra osobiste osób i podmiotów 

trzecich. 

5. Właściciel zastrzega prawo usunięcia dostępu do Serwisu użytkownika, w przypadku 

gdy ten naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub w inny sposób, sprzeczny 

z prawem, korzysta ze swojego konta, w szczególności swoim zachowaniem: 

a) podejmuje działania na szkodę Właściciela, personelu Żłobka, podopiecznych lub 

podmiotów trzecich korzystających z usług Placówek; 

b) w sposób bezprawny, wbrew woli Właściciela lub osób trzecich, wykorzystuje dane 

(w tym również dane osobowe/wizerunek) lub podejmuje się działalności związanej z 

tymi danymi. 

 

V. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ 

1. Korzystając z usług świadczonych przez Właściciela, rodzic, opiekun i personel 

Żłobka wyraża zgodę na dysponowanie przez Administratora danych go dotyczących 

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych 

(w tym także wizerunku) Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na ich 

przetwarzanie przez Administratora – będąc poinformowany, iż zgoda ta jest 

niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług przez 

Właściciela, w tym usług opieki w Żłobku. 

2. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkownika, w tym mających charakter 

danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z ew. zm.) oraz w zakresie w 
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jakim dotyczy ochrony wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 z dnia 2016.05.16 z ew. zm.). 

3. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż to 

jest konieczne, z uwagi na zakres udzielonej zgody, na mocy niniejszego Regulaminu 

oraz w celu prawidłowego wykonania łączącej Strony umowy o świadczenie usług 

opieki, a po jej zakończeniu zostaną usunięte z systemu. 

4. Administrator Serwisu jest administratorem danych osobowych, dba o bezpieczeństwo 

udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych 

danych osobom nieupoważnionym.  

5. Administrator zapewnia rodzicom, opiekunom oraz pracownikom realizację 

uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z ew. zm.), w szczególności prawo 

wglądu do własnych danych i ich poprawiania, prawo żądania aktualizacji i usunięcia 

danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach 

tejże ustawy, jak też prawo odwołania wyrażonej zgody - w każdym czasie - poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia Właścicielowi Placówek. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie.  Zmiana Regulaminu wiąże rodziców lub opiekunów z chwilą jej akceptacji. 

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.  

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Serwisu 

http://www.kubusiprzyjaciele.pl oraz http://www.kubusiprzyjaciele.eu/ i wiąże rodzica 

lub opiekuna z chwilą jego akceptacji. 
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