ZARZĄDZENIE NR 121/2019
WÓJTA GMINY WIELISZEW
z dnia 19 września 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie
Gminy Wieliszew

Na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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. Urz. UE z 4.05.2016 r., L 119, s.1) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co
następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Wieliszew.

§2
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi oraz Kierownikowi Zespołu ds.
Informatyki.

§3
Regulamin monitoringu wizyjnego w Gminie Wieliszew zostanie zamieszczony na stronie BIP Gminy
Wieliszew.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wieliszew
Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik do Zarządzenia nr 121/2019
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 19 września 2019 roku

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Gminie Wieliszew
§1
1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy
Wieliszew, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb
udostępniania danych z zapisu z kamer.
2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Gmina Wieliszew.
§2
Podstawą prawną funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).
§3
Celem monitoringu jest:
1. zwiększenie porządku publicznego,
2. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,
3. ograniczenie nagannych zachowań, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań
niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
4. ustalenie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.),
5. wyeliminowanie aktów wandalizmu.
§4
1. System monitoringu nie może naruszać zasad godności osobistej oraz prawa do prywatności.
2. Nagrania systemu monitoringu nie są rozpowszechniane publicznie.
3. Monitoring dotyczy miejsc będących miejscami publicznymi.
4. Dostęp do monitoringu nie jest dostępem publicznym, nagrań z tego systemu nie udostępnia
się osobom i podmiotom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych w §7.
§5
1. Elementy systemu monitoringu wizyjnego, miejsca zainstalowania serwera oraz
rozmieszczenia kamer określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Wieliszew jest podane do
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie tablic na rogatkach Gminy oraz w miejscach
monitorowanych.
§6
1. Monitoring wizyjny prowadzony jest w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę.
2. Rejestracji i zapisowi systemu monitoringu wizyjnego podlega tylko obraz z kamer
monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku.
3. Nagrany obraz będzie przechowywany przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 3
(trzy) miesiące, wyłącznie w celach wskazanych w §3.
4. Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu
podlegają zniszczeniu z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone na
podstawie odrębnych przepisów.
5. Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mogą posiadać wyłącznie osoby upoważnione
przez Wójta Gminy Wieliszew.
6. Dla zapisów i danych przetwarzanych w systemie monitoringu stosuje się odpowiednie środki
zabezpieczające przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiające ich utratę lub
bezprawne rozpowszechnianie, a także uniemożliwiające dostęp do nagrań osobom
nieupoważnionym.
§7
1. W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, dane
systemu monitoringu mogą zostać zabezpieczone, pod warunkiem złożenia pisemnego
wniosku, którego wzór znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Dane systemu monitoringu zabezpiecza się dla celów dowodowych uprawnionym organom
lub instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych.
3. Każdorazowe zabezpieczenie danych z systemu monitoringu wymaga zgody Wójta Gminy
Wieliszew.
§8
Elementy monitoringu wizyjnego mogą być w miarę potrzeb wymieniane, rozbudowywane
i udoskonalane.
§9
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1
do Regulaminu funkcjonowania monitoringu
w Gminie Wieliszew

Wykaz urządzeń monitorujących zlokalizowanych w Gminie Wieliszew
Miejscowość
Wieliszew
Wieliszew
Wieliszew
Wieliszew
Wieliszew
Wieliszew
Wieliszew
Wieliszew
Wieliszew
Olszewnica Stara
Olszewnica Stara
Łajski
Michałów-Reginów
Komornica

Ulica
Modlińska
Modlińska
Modlińska
600-lecia
600-lecia
Modlińska
Świętojańska
Modlińska
Modlińska
Warszawska
Warszawska
Nowodworska
Nowodworska
Wspólna

Miejsce
os. Modlińska
OPS
pomnik
os. 600-lecia
plaża
przedszkole
jezioro
PSZOK
Urząd Gminy
Szkoła podstawowa
pomnik
plac zabaw
Dom Ogrodnika
plac zabaw

Sztuki
12
1
6
6
2
1
4
6
26
3
2
1
2
2

Załącznik nr 2
do Regulaminu funkcjonowania monitoringu
w Gminie Wieliszew

WNIOSEK
o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego
w .................................................... przy ul. ..........................................,
…………………………………………., dnia ………………………………
…………………………………
Imię i Nazwisko
....................................................
Adres zamieszkania
....................................................
Seria i nr dowodu osobistego
....................................................
Telefon kontaktowy

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego:
zakres czasowy:
.......................................................................................................................................................
dokładna lokalizacja ze wskazaniem kamer:
.......................................................................................................................................................
opis zdarzenia i cel uzyskania nagrań:
.......................................................................................................................................................
Oświadczenie
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że celem niniejszego wniosku jest dochodzenie przysługujących mi
praw w związku z zaistnieniem wskazanych wyżej zdarzeń.
......................................

......................................

Data

Podpis

