ReSocia, n.o.
072 62 Petrovce 2
informácie: http://www.resocia, sk
telefón: 056 – 659 3100, e-pošta: kontakt@resocia.sk

SMERNICA číslo ............... / ................
Monitorovací a bezpečnostný systém (ďalej len MBS)

1. Účel – Monitorovací a bezpečnostný kamerový systém ReSocia, n.o. slúži na:
a. Ochranu majetku ReSocia, n.o. mimo prevádzkových budov.
b. Monitorovanie pohybu a aktivít klientov ReSocia, n.o., a to najmä so zameraním na držbu alkoholu a
návykových látok vo vonkajších priestoroch ReSocia, n.o.
c. Monitorovanie pohybu cudzích osôb v areáli ReSocia, n.o.
d. Vnútorné priestory ReSocia, n.o. nie sú monitorované.
2.

Pravidlá využívania
a. Počet a umiestnenie kamier
b. Zaznamenávanie obrazového záznamu – kedy, kde, na ako dlho

a/

Počet a umiestnenie kamier
 Kamera číslo 1 – roh budovy resocializačného strediska Petrovce 2, vzdialenejší (vrchný)
roh budovy na strane budovy stojacej pri hlavnom vchode do areálu ReSocia, n.o.,
 Kamera číslo 2 – spodný roh budovy ženského oddelenia resocializačného strediska
Petrovce 2,
 Kamera číslo 3 – roh na spodnom okraji budovy ZpB Petrovce 1

b/






Pravidlá zaznamenávania obrazového záznamu
Obrazový záznam je zaznamenávaný počas denného svetla, od 06:00 hod do 22:00 hod.
Záznamy sú ukladané na počítač v LAN ReSocia, n.o. v budove na adrese Petrovce č. 2.
Pre ukladanie obrazového záznamu z kamier MBS je vyhradený samostatný počítač vo
funkcii DVR zariadenia (digital video recording device). Ak je z dôvodu nedostatku
pracovných staníc pre zamestnancov používaný na bežnú administratívnu prácu počítač vo
funkcii DVR zariadenia, zamestnanci s prístupom k tomuto počítaču nesmú pri používaní
tohto počítača poškodzovať funkčnosť počítača v zmysle zaznamenávania obrazového
záznamu, t.j. najmä nevypínať počítač, nevypínať programové vybavenie obsluhujúce
kamery a funkciu ukladania obrazového záznamu.
Obrazové záznamy sú ukladané na disku DVR počítača na obdobie 60 dní alebo podľa
kapacity úložiska obrazového záznamu.
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