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WARSZAWA, 2020-02-28

INNE PISMO

Odpowiedź na pismo z dnia 14.02.2020 r.

Szanowni Państwo 
 
W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 lutego 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, Biuro Komunikacji 
Społecznej Kancelarii Sejmu uprzejmie informuje, co następuje. 
 
Monitoring zewnętrzny Straży Marszałkowskiej jest jednym z elementów systemu ochrony Sejmu i Senatu. Treść 
nagrań z kamer tego systemu, co do zasady, zawiera informacje wytwarzane dla potrzeb wewnętrznych, 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów, urządzeń i terenów będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i 
zarządzie Kancelarii Senatu oraz osób tam przebywających. 
 
Rejestracja obrazu i dźwięku przy użyciu kamer prowadzona jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U z 2019 r. poz. 1940). Nagrania z kamer monitoringu terenu wokół 
Sejmu zawierają w przeważającej mierze statyczny obraz otoczenia lub wizerunek przypadkowych osób w Straży 
Marszałkowskiej. Czas przechowywania nagrań wynika z technicznych możliwości urządzeń utrwalających obraz i 
dźwięk i w przypadku urządzeń stosowanych w Straży Marszałkowskiej wynosi około 30 dni, po upływie których 
następuje automatyczne nadpisywanie kolejnych nagrań, a poprzednio zarejestrowany obraz i dźwięk ulega 
automatycznemu zniszczeniu.  
 
Taki sposób postępowania z nagraniami z monitoringu jest zgodny z przepisami: 
 
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 
UE L 119, ze zm.) 
2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 
 
Czas przechowywania danych osobowych zgromadzonych w wyniku nagrań z kamer rejestrujących wskazany został 
także w klauzuli informacyjnej w sprawie monitoringu w brzmieniu Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie 
przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez Straż Marszałkowską i będą usuwane po 30 dniach od 
nagrania. 
 
W przedmiotowej sprawie, dotyczącej nagrań z kamer rejestrujących otoczenie budynków Sejmu w dniach 16-18 
grudnia 2016 r. do Kancelarii Sejmu zwróciła się Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W piśmie z dnia 22 grudnia 
2016 r. zastępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie poprosił o przekazanie zapisów z monitoringu zarówno z 
wnętrza jak i obszaru przyległego do terenu Sejmu, które z uwagi na swoją treść mogą pozostawać w związku z 
prowadzonych przez Wydział Dochodzeniowo – Śledczy Komendy Stołecznej Policji postępowaniem o sygn. PO I Ds. 
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205.2016 dotyczącym m.in. zajść w bezpośredniej okolicy Sejmu. Straż Marszałkowska, wykonując polecenie 
uprawnionego organu, przekazała odpowiednie zapisy monitoringu w dniu 22 grudnia 2016 r. oraz w dniu 17 
stycznia 2017 r. Po wykonaniu żądanych zapisów, utrwalony dźwięk i obraz został automatycznie zniszczony 
odpowiednio w dniach 15 – 17 stycznia 2017 r.  
 
 
Z poważaniem 
Magdalena Baszkowska 
główny specjalista 


