KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU
WIZYJNEGO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuję, iż:
1) Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego
jest Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, z siedzibą Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha,
sekretariat@gminaprzysucha.pl, +48 48 675 22 19.
2) Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe osób będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie miejscowości Przysucha.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni licząc od dnia nagrania. Po upływie tego
okresu dane te są trwale usuwane lub ulegają zabezpieczeniu jedynie w celach dowodowych na
uzasadniony wniosek policji, prokuratury, sądu lub innych organów ścigania.
5) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zarządzenie Nr 109/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha
z dnia 26 listopada 2019r.
W sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu
wizyjnego na obszarze miejscowości Przysucha
Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z
2019 r. poz. 506) zarządzam co następuje:

§1
Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na obszarze
miejscowości Przysucha stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się: Dyrektorowi Domu Kultury w Przysusze.
§3
Regulamin monitoringu wraz z załącznikiem nr 1 i 2, w którym zostały wskazane miejsca
zainstalowania kamer i rejestratora monitoringu na terenie miejscowości Przysucha, znajduje się
w sekretariacie Urzędu gminy i Miasta Przysucha oraz w Domu Kultury w Przysusze.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia
Nr 109./2019
z dnia 26 listopada 2019 r.

REGULAMIN
Funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na obszarze miejscowości Przysucha
§1
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego zwanego
dalej „monitoringiem” w poszczególnych punktach na obszarze miejscowości Przysucha, reguły
rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania
zgromadzonych danych.
2. Monitoring stanowi własność Gminy i Miasta Przysucha.
3. Monitoring na terenie miejscowości Przysucha zainstalowany został w miejscach newralgicznych
po konsultacjach z Radą Gminy i Miasta Przysucha oraz Policją.
§2
Celem instalacji monitoringu na terenie miejscowości Przysucha jest:
1. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Przysuchy oraz wszystkich
osób odwiedzających miejscowość Przysucha.
2. Zapobieganie zagrożeniom, w szczególności aktom agresji, niszczenia i kradzieży na terenie
miejscowości Przysucha.
3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz pomoc we wskazaniu osób biorących udział
w zdarzeniach mających miejsce na terenie miejscowości Przysucha objętym monitoringiem
wizyjnym.
§3
1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności kamery, rejestratory, okablowanie
i oprogramowanie, a ponadto stanowisko odbierające obraz z kamer i rejestratorów (rejestrator).
Miejscem, w którym znajduje się stanowisko jest określone w Załączniku nr 1 i 2 do regulaminu.
2. Urząd Gminy i Miasta posiada monitoring w wybranych punktach na terenie miejscowości
Przysucha.
3. Monitoring podlega nadzorowi przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.
4. Obsługę informatyczną systemu na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha
sprawuje Dyrektor Domu Kultury we współpracy z uprawnionym pracownikiem Domu Kultury w
Przysusze. Obsługa informatyczna systemu odbywa się w następującym zakresie:
a. bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów;
b. urządzenia rejestrującego;
c. zapisów z kamer.
5. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu rozmieszczonego
w miejscowości upoważnieni są:
a. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha a w wypadku, określonym w § 5 ust. 2 również
osoby(organy) tam wymienione.

b.

Inne osoby i podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Gminy i Miasta
Przysucha.
§4

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. W godzinach pracy Domu Kultury dostęp do podglądu na
żywo z kamer rozmieszczonych na terenie miejscowości ma Dyrektor Domu Kultury oraz
uprawniony pracownik Domu Kultury w Przysusze.
2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu
wizyjnego.
3. Administratorem nagrań pochodzących z monitoringu jest Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha.
4. Dane pochodzące z nagrań, umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane
i przechowywane, uważane są za dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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.
5. Obserwacja i rejestracja w monitoringu obrazu zdarzeń, prowadzona jest z poszanowaniem prawa
i godności człowieka. Nie może być prowadzona w sposób, który dyskryminuje obserwowane
osoby w szczególności ze względu na płeć, rasę, przynależność etniczną, poglądy czy wyznanie.
Wybór punktów zainstalowania kamer na terenie miejscowości został dokonany w oparciu
o poszanowanie praw i wolności obywateli.
6. Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej, niż 30 dni licząc od dnia nagrania,
a następnie są kasowane poprzez automatyczne wykasowanie oraz nadpisanie zawartości.
W przypadku uzasadnionych wniosków osób fizycznych lub prawnych, jeśli nagrania miałyby
stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, istnieje możliwość przedłużenia
terminu przechowywania nagrania o czas niezbędny do zakończenia postępowania.
7. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu,
stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
8. Wejście do pomieszczenia gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest możliwe
w obecności upoważnionego pracownika, który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.

§5
1. Monitoring ma służyć przede wszystkim działalności prewencyjnej oraz na potrzeby analizy
incydentów naruszeń prawa
2. Udostępnianie nagrań jest możliwe na pisemny wniosek uprawnionych organów lub instytucji, np.
Policji, sądów i Prokuratury itd., a pozostałym podmiotom – w przypadku wykazania przez nie
istnienia uzasadnionego względami bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia interesu
w udostępnieniu. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Burmistrza Gminy i Miasta
Przysucha.
3. Informacja o prowadzeniu monitoringu wizyjnego na terenie miejscowości Przysucha, jest
przekazana za pomocą tabliczek informacyjnych na znakach drogowych przy wjazdach do
miejscowości Przysucha oraz w pobliżu miejsc, gdzie są usytuowane kamery.
4. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu
w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

5. Wzór wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie danych stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego
regulaminu.
6. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań
z monitoringu miejscowości Przysucha”, prowadzonym przez osobę wskazaną w § 3 ust. 4 niniejszego
regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
§6
W miarę potrzeb, a także możliwości elementy systemu monitoringu będą udoskonalane, wymieniane
i rozszerzane, po wcześniejszych konsultacjach z Radą Gminy i Miasta Przysucha.
§7
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na obszarze miejscowości Przysucha

Wykaz miejsc w których znajdują się kamery monitoringu:
1) Przysucha, ul. Krakowska 76 (budynek PSP nr 1),
2) Przysucha, ul. Warszawska słup nr 5/1,
3) Przysucha, ul. Radomska słup nr 17 (Dom Kultury),
4) Przysucha, ul. Radomska słup nr 15,
5) Przysucha, ul. Przemysłowa słup nr 9A (Rondo),
6) Przysucha, ul. Ogrodowa ( Plac rekreacyjny),
7) Przysucha, ul. Lubelska słup nr 6,
8) Przysucha, ul. Świętokrzyska słup nr 1/1,
9) Przysucha, Plac targowy,
10) Przysucha, ul. Plac Kolberga 11, Budynek Urzędu Gminy i Miasta,
11) Przysucha, ul. Partyzantów 6 (Przedszkole nr 1 Samorządowe)
12) Przysucha, ul. Porucznika Madeja słup nr 1,

Załącznik nr 2 do Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na obszarze miejscowości Przysucha

Wykaz miejsc, w których znajduje się rejestrator monitoringu na terenie miejscowości Przysucha:
1. Miejsce rejestracji obrazu z monitoringu- pokój nr 14, w budynku Domu Kultury przy ulicy
Radomskiej w Przysusze.

Załącznik nr 3 do Regulaminu
funkcjonowania obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na obszarze miejscowości Przysucha

Wniosek
o zabezpieczenie i udostepnienie danych z monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznej
miejscowości Przysucha

Miejscowość, dnia ….............................
….................................................
wnioskodawca
….................................................
adres (siedziba podmiotu występującego)
….................................................
Seria i nr dokumentu tożsamości, NIP
….................................................
Telefon kontaktowy

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego:
Zakres czasowy:
...................................................................................................................................................
Opis zdarzenia i cel uzyskania nagrań:
…...........................................................................................….................................................................
........................................................................................................…........................................................
...............................................................................................................…..............................................................
.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………….
Podpis i pieczęć wnioskodawcy

Załącznik nr 4 do Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu na obszarze miejscowości ……………………..

Oświadczenie
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że celem zabezpieczenia wskazanych przeze mnie danych
z monitoringu wizyjnego jest dochodzenie przysługujących mi praw w związku z zaistnieniem
wskazanych wyżej zdarzeń.
Oświadczam, również że zapoznałem/am się z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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 i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
celach wskazanych powyżej.

_____________________
Data

_____________________
Podpis

Załącznik nr 5 do Regulaminu
funkcjonowania obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na obszarze miejscowości Przysucha

Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego na obszarze miejscowości Przysucha

Lp.

Dane wnioskodawcy

Numer
sprawy

Data
złożenia
wniosku

Przedmiot wniosku

Osoba
załatwiająca
wniosek

Sposób załatwienia
wniosku

Potwierdzenie
odbioru nośnika

Podpis osoby
składającej
wniosek

Podpis osoby
udostępniającej
nagranie

