
ZARZĄDZENIE NR 33/2018  
Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie  

z dnia 20 czerwca 2018 

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

 

Na podstawie art. 104
2
 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917  

z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

nadanego Zarządzeniem Nr 59/11/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2017 r. z późn. 

zm. zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

W załączniku do Zarządzenia Nr 6 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie  

z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Urzędu Pracy  

w Lublinie z późn. zm., wprowadzam następujące zmiany: 

1) po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu: 

                      „§ 36 a 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia  

w budynku Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie prowadzi się monitoring wizyjny, 

obejmujący korytarze wewnętrzne oraz klatki schodowe w budynku oraz obszar wokół 

budynku MUP, polegający na rejestracji obrazu. 

2. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym  

w ust 1. 

3. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są 

upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych. 

4. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres do  

dwóch tygodni, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich 

odtworzenie. 

5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca podjął wiadomość, iż mogą one 

stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do 

czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

6. Pracownik, którego dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma 

prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, a także przysługuje mu prawo do przenoszenia danych i prawo 

wniesienia sprzeciwu.” 

§ 2  
 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Prawnego Miejskiego Urzędu Pracy 

w Lublinie. 
 

§ 3  
 

Zmiany do Regulaminu Pracy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie wchodzą w życie po 

upływie 14 dni od podania go do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się 

w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, tj. od dnia  5 lipca 2018 r.  

 

    DYREKTOR 

Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

mgr Katarzyna Kępa 


