Załącznik 
do Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego nr 264/2019 z dnia 08 lipca 2019 r. 
w sprawie w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania monitoringu miejskiego 
do standardów ochrony danych osobowych
	
Regulamin funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego 

§1.
Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Lewinie Brzeskim.
Podstawami prawnymi do wprowadzenia, a następnie stosowania monitoringu wizyjnego są: art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 9a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 928 ).


	§2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

	„Monitoring” lub „system monitoringu” – system monitoringu wizyjnego w mieście Lewin Brzeski.
	"Administrator " – Gmina Lewin Brzeskim, w imieniu której działa Straż Miejska             w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, reprezentowana przez Komendanta.
	„Teren monitorowany” – obszar miasta, w którym zainstalowane są urządzenia rejestrujące obraz (kamery).

	§3.
Celem stosowania monitoringu wizyjnego są następujące okoliczności, w tym                   w szczególności:

	Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, w tym w szczególności mieszkańców, interesantów oraz turystów przebywających na terenie miasta Lewin Brzeski;

Zmniejszenie przestępczości;
Zapobieganie wykroczeniom i wypadkom;
	Oddziaływanie prewencyjne;
	Gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń;
	Zapobieganie aktom agresji, niszczenia mienia publicznego i kradzieży. 
	§4.
System monitoringu nie narusza zasad godności osobistej oraz prawa do prywatności.

Nagrania systemu monitoringu nie są rozpowszechniane publicznie.
System monitoringu dotyczy miejsc będących terenami publicznymi. Szczegółowy wykaz kamer oraz obszaru monitorowania terenów miejskich określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
	Dostęp do systemu monitoringu nie jest dostępem publicznym. Nagrania z systemu nie podlegają powszechnemu udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej,              a jedynie w trybie określonym w §7. niniejszego Regulaminu.  
	§5.
Obraz ze zdarzeń rejestrowany jest automatycznie przy pomocy kamer. Dostęp do kamer mają pracownicy Urzędu Miasta oraz Straży Miejskiej i Policji. Osoby te, z wyjątkiem funkcjonariuszy policji, posiadają specjalne pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych objętych monitoringiem wizyjnym nadane przez Administratora.  

	Systemem monitoringu objęte są następujące obszary:
	Rynek Miejski w Lewinie Brzeskim (przez cały rok);
	Plaża w Lewinie Brzeskim (przez cały rok);
	Teren rekreacyjny za rzeką Nysą (przez cały rok);

	Infrastruktura monitorowana oznaczona jest odpowiednimi tablicami informacyjnymi dot. systemu monitoringu z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Na tablicy umieszczone są informacje o Administratorze oraz uzyskaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Przykładowy wzór tablicy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Szczegółowa informacja o funkcjonowaniu monitoringu miejskiego w postaci klauzuli informacyjnej umieszczane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń (kąpieliska) oraz na stronie biuletynu informacji publicznej/stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
	Urządzenia do podglądu monitoringu w czasie rzeczywistym są zlokalizowane w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim (Rynek – ratusz, II piętro) oraz Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim (ul. Kościuszki 47, Lewin Brzeski). Przetwarzanie danych przez policję odbywa się na podstawie umowy użyczenia sprzętu monitoringu wizyjnego dla policji w celu wspólnych działań prewencyjnych zapewniających bezpieczeństwo osób i mienia. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w Urzędzie Miejskim oraz Komisariacie policji (kamery z rynku), a także w zabezpieczonych pomieszczeniach na plaży (kamery z kąpieliska) oraz boisku orlik (kamery obejmujące teren starorzecza Nysy Kłodzkiej).  
	§6.
Monitoring w obszarach wskazanych w §5. ust. 2 pkt. 1 i 2.  funkcjonuje całodobowo. 

Rejestracji i zapisowi systemu monitoringu podlega tylko obraz (bez dźwięku) z kamer systemu monitoringu. System nie posiada urządzeń do automatycznego rozpoznawania osób lub innej identyfikacji na podstawie wizerunku osoby lub twarzy. 
Rejestracja obrazów dokonywana jest „w pętli” – po 7 dniach są one automatycznie i bezpowrotnie kasowane; w ich miejsce nagrywane są kolejne bieżące obrazy.
Nagrania obrazu zawierające dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres 7 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mogą posiadać wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie nadane przez Administratora. 
	


	§7.
W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, dane systemu monitoringu mogą zostać zabezpieczone, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

W przypadku wystąpienia z wnioskiem w trybie art. 15 ust. 1 i 2 RODO (dostęp do danych, które dotyczą podmiotu), dane udostępnia się po złożeniu stosownego wniosku, po uprzedniej eliminacji sytuacji, w której materiały wizyjny naruszałby prawa i wolności osób trzecich. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.   
Dane z systemu monitoringu zabezpiecza się dla celów dowodowych uprawnionym organom lub instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych.
Zabezpieczenie obrazów systemu monitoringu osobie zainteresowanej w związku ze zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, dewastacji i kradzieży mienia odbywa się na pisemny wniosek złożony wraz z oświadczeniem o zakazie rozpowszechniania zabezpieczonych obrazów i użycia ich wyłącznie do celów związanych z ochroną swoich praw zgodnie z zasadami RODO.
Każdorazowe zabezpieczenie danych z monitoringu wymaga zgody Administratora.
Zabezpieczone dane Administrator może przekazać jedynie stosownym organom w wyniku prowadzonego przez nie postępowania. 
Osoba zainteresowana ma prawo do zapoznania się z zabezpieczonym materiałem wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela Administratora i w zakresie złożonego wniosku, z poszanowaniem praw i wolności innych osób.
Zapoznanie się z zabezpieczonym materiałem nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw m.in. RODO.





 Z up. Burmistrza 

   Dariusz Struski
Zastępca Burmistrza 



















Załącznik nr 3 do Regulaminu funkcjonowania  miejskiego monitoringu wizyjnego
Lewin Brzeski, dnia .................... 
Wniosek
o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego obiekt "....................." w ..................... przy ul. ..........................................
Wnioskodawca: .....................................................
(Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, 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
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wniosku, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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),  Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe. 1.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim jest Gmina Lewin Brzeski, adres: Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski, tel. 77 424 66 00; e-mail: lb@lewin-brzeski.pl. 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na adres Administratora (podany powyżej) lub na adres e-mail: t.dragan@huczynski.pl. 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, tj. udostępnieniu nagrań – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9a. ustawy o samorządzie gminnym. 4. Dane mogą być przekazywane organom państwa odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny. 5.Pani/Pana dane nie są przekazywane poza teren Polski. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 6.Katalog praw przysługujących Pani/Panu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na centralną ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania.

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na centralną ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania. 

