UCHWAŁA NR XXXII/148/2020
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Skalbmierz
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 9a ust. 1 - 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Skalbmierzu uchwala, co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej oraz zabezpieczenia mienia Gminy Skalbmierz wprowadza się monitoring wizyjny na
terenie miasta i gminy Skalbmierz.
§ 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu monitoringu określa Regulamin funkcjonowania, obsługi
i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Skalbmierz, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Leszek Śmiech
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXII/148/2020
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 8 grudnia 2020 r.

REGULAMIN
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie miasta i gminy Skalbmierz
§ 1.
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji środków technicznych
umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) – dalej zwanego „monitoringiem”, w obszarze
przestrzeni publicznej miasta i gminy Skalbmierz – dalej zwanej „Gminą”, w obiektach
budowlanych stanowiących mienie Gminy lub jednostek organizacyjnych Gminy oraz na
terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych, reguły rejestracji i zapisu
informacji z monitoringu, a także zasady zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu – dalej
zwany jest „Regulaminem”.
2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów
socjalnych.
3. Monitoring obsługuje osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta i Gminy

– dalej

„Obsługa”.
§ 2.
Celem stosowania monitoringu jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, sprawowanie nadzoru oraz
kontroli administratora obiektu.
§ 3.
1. Monitoring obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie
monitoringu, a ponadto rejestratory i stanowiska umożliwiające podgląd obrazu z kamer.
2. Wykaz miejsc, w których zainstalowane są kamery, stanowi Załączniki nr 1 do Regulaminu.
3. Obszary objęte monitoringiem oznacza się tablicami informacyjnymi umieszczonymi
na rogatkach Skalbmierza, tablice z napisem „Miasto monitorowane”.
4. Do zapoznania się z danymi zarejestrowanymi przez monitoring Obsługa dopuszcza
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wyłącznie osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz organy uprawnione
na podstawie prawa.
5. Przebywanie w pomieszczeniu, w którym przechowywane są nagrania z monitoringu, jest
dopuszczalne wyłącznie w obecności Obsługi lub innego upoważnionego pracownika
Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.
6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
§ 4.
1. Dane, zarejestrowane przez monitoring, umożliwiające identyfikację osoby fizycznej,
uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 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) (Dz. Urz. U.E. L. 119 z 4.05.2016, str.1, ze zm.), zwanego dalej
„RODO”.
2. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których
zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od daty nagrania.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
obrazu, zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu (nadpisaniu), z wyjątkiem
sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 5.
1. Monitoring rejestruje tylko obraz.
2. Dane zarejestrowane za pomocą monitoringu nie podlegają profilowaniu.
3. Dane zarejestrowane za pomocą monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie
podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji
publicznej.
4. Dane zarejestrowane za pomocą monitoringu, które mogą stanowić dowód
w postępowaniu, zabezpiecza się na żądanie uprawnionego organu na dedykowanym
dysku zewnętrznym oraz na nośnikach – płyty CD/DVD, z urzędu lub na wniosek osoby
fizycznej, prawnej lub innego podmiotu. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do
Regulaminu.
5. Dane, mogące stanowić dowód w postępowaniu, zabezpieczone na żądanie
uprawnionego organu lub z urzędu, Obsługa przekazuje uprawnionemu organowi
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w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa, w szczególności karnego lub
administracyjnego.
6. Dane zabezpieczone na wniosek osoby fizycznej, prawnej lub innego podmiotu,
przechowuje się przez okres sześciu miesięcy od dnia zabezpieczenia. Wnioskujący jest
obowiązany niezwłocznie wskazać Obsłudze organ do którego zwrócił się o wszczęcie
stosownego postępowania oraz poinformować ten organ o fakcie zabezpieczenia
danych, a także okresie ich przechowywania. Zabezpieczone dane wydawane są
wyłącznie na żądanie uprawnionego organu.
§ 6.
1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać
zarejestrowane przez monitoring, jest realizowany za pośrednictwem strony
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu

http://www.skalbmierz.eu/,

poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej o treści stanowiącej Załącznik nr 3
Regulaminu.
2. Tablice informacyjne o stosowaniu monitoringu, opisane w § 3 ust. 3, umieszcza się na
rogatkach Skalbmierza.
3. Przetwarzanie danych w celu wskazanym w § 2 nie wymaga zgody osoby, której dane
osobowe zostaną zarejestrowane przez monitoring – jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi i zgodne z prawem (art. 6 ust. 1 lit e) RODO).
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu na terenie
miasta i gminy Skalbmierz

Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu:
Rejestrator nr 1 – czas przechowywania danych – 14 dni
NR
KAMERY
D1
D2
D3
D4

LOKALIZACJA KAMERY

OBSZAR MONITOROWANY

Pl. M. Curie – Skłodowskiej (rynek)
Pl. M. Curie – Skłodowskiej (rynek)
Pl. M. Curie – Skłodowskiej (rynek)
Pl. M. Curie – Skłodowskiej (rynek)

D5

Pl. M. Curie – Skłodowskiej (rynek)

Pl. M. Curie – Skłodowskiej (rynek)
Pl. M. Curie – Skłodowskiej (rynek)
Pl. M. Curie – Skłodowskiej (rynek)
Pl. M. Curie – Skłodowskiej (rynek)
Pl. M. Curie – Skłodowskiej 23
budynek Urzędu

D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22

budynek Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury ul. Szkolna 1
budynek przy
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
budynek przy
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
budynek przy
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
budynek przy
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
Pl. M. Curie-Skłodowskiej
przystanek autobusowy
Pl. M. Curie-Skłodowskiej
przystanek autobusowy
budynek Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury ul. Szkolna 1
Budynek Urzędu (Biblioteka) ul. Szkolna 3
Budynek Urzędu (Biblioteka) ul. Szkolna 3
SKWER im. Stanisława ze Skalbmierza
ul. św. Jana Pawła II
SKWER im. Stanisława ze Skalbmierza
ul. św. Jana Pawła II
SKWER im. Stanisława ze Skalbmierza
ul. św. Jana Pawła II
SKWER im. Stanisława ze Skalbmierza
ul. św. Jana Pawła II
Obiekt Sportowy
ul. Ppor. Sokoła 24
Obiekt Sportowy
ul. Ppor. Sokoła 24
Obiekt Sportowy
ul. Ppor. Sokoła 24
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Pl. M. Curie – Skłodowskiej (rynek)
ulice łączące się z Pl. M. CurieSkłodowskiej
ulice łączące się z Pl. M. CurieSkłodowskiej
ul. Ppor. Sokoła
Pl. M. Curie – Skłodowskiej (rynek)
przystanek autobusowy
przystanek autobusowy
ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Szkolna
SKWER im. Stanisława ze
Skalbmierza
SKWER im. Stanisława ze
Skalbmierza
budynek Urzędu ul. T. Kościuszki 1
ul. Ppor. Brzozy II - parking
plac zabaw
plac zabaw
plac zabaw
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D23
D24
D25
D26
D27
D28

Obiekt Sportowy
ul. Ppor. Sokoła 24
Obiekt Sportowy
ul. Ppor. Sokoła 24
Obiekt Sportowy
ul. Ppor. Sokoła 24
Obiekt Sportowy
ul. Ppor. Sokoła 24
Obiekt Sportowy
ul. Ppor. Sokoła 24
Obiekt Sportowy
ul. Ppor. Sokoła 24

boisko sportowe
plac zabaw
plac zabaw, kort tenisowy
plac zabaw
plac przed budynkiem
boisko sportowe ( trybuny )

Rejestrator nr 2 – czas przechowywania danych – 30 dni
NR
KAMERY
D1

LOKALIZACJA KAMERY

OBSZAR MONITOROWANY

Plac Targowy ul. Kopernika 10

plac targowy

D2

Plac Targowy ul. Kopernika 10

plac targowy

D3

Plac Targowy ul. Kopernika 10

plac targowy

D4

Plac Targowy ul. Kopernika 10

plac targowy

D5

Plac Targowy ul. Kopernika 10

plac targowy

D6

Plac Targowy ul. Kopernika 10

plac targowy
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu na terenie
miasta i gminy Skalbmierz

Wniosek
o zabezpieczenie danych z monitoringu
……………………………………………..
Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy
……………………………………………..
Adres zamieszkania/siedziby
……………………………………………..
Seria i numer dokumentu tożsamości składającego wniosek
Proszę o zabezpieczenie danych z monitoringu, obejmujących:
Czas:
………………………………………………………………………………………………. .
Miejsce:
………………………………………………………………………………………………. .
Zdarzenie (opis): ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. .
Zabezpieczone

nagranie

może

stanowić

dowód

w

postępowaniu

karnym/cywilnym/administracyjnym/innym ……………………………………………… .
Zostałam (-em) pouczona (-y), że zabezpieczone dane, będą przechowywane przez
Administratora przez okres sześciu miesięcy od dnia zabezpieczenia. Zobowiązuję się
poinformować organ do którego złożę zawiadomienie/powództwo/wniosek lub w inny sposób
zainicjuję postępowanie, o zabezpieczonych danych oraz okresie ich przechowywania przez
Administratora.
………………………………………..
Data i czytelny podpis wnioskodawcy
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
funkcjonowania obsługi i eksploatacji
monitoringu na terenie
miasta i gminy Skalbmierz

KLAUZULA INFORMACYJNA
przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu
prowadzonego na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Skalbmierz z siedzibą mieszczącą się przy ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28 – 530
Skalbmierz, tel. 041 352 90 85 – zwany dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się
kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując
korespondencję na adres Administratora podany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w ramach monitoringu
stosowanego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od
dnia nagrania obrazu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie tego
okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe,
są niszczone (nadpisywane), z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały
zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami, bądź na zasadach określonych w § 5
ust. 6 Regulaminu monitoringu.
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9
RODO, w szczególności świadczącym usługi teleinformatyczne i audytorskie, a także
organom uprawnionym do przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie przepisów
prawa, w szczególności karnego i administracyjnego.
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6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych
podlegających przetwarzaniu, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
3) na podstawie art. 18 RODO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w okolicznościach
wskazanych w art. 21 RODO.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie
ma zastosowania:
a) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO,
b) prawo żądania usunięcia danych osobowych, gdyż nie ma ono zastosowania w zakresie
w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b) RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa –
jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania
danych osobowych jest równoznaczna z rezygnacją ze wstępu na teren objęty
monitoringiem.
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Uzasadnienie
W celu zapewnienia porządku publicznego, ochrony mienia, zdrowia i bezpieczeństwa obywateli oraz osób
korzystających z gminnych obiektów użyteczności publicznej (boiska sportowego, placu zabaw) konieczne jest
wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego dla tych obiektów. Wprowadzenie takiego systemu umożliwi
prowadzenie skuteczniejszego nadzoru nad nimi i zapewni większe bezpieczeństwo osób z nich korzystających.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.
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