Załącznik nr 6 do Regulaminu
Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Rudzie

REGULAMIN
funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie
§1
Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Rudzie reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczenia, a także
możliwość udostępniania zgromadzonych danych.
§2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) „PSZOK w Rudzie” – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie,
2) „Użytkownik PSZOK w Rudzie" - to mieszkaniec Gminy Wieluń posiadający prawo
do korzystania z PSZOK w Rudzie.
§3
Celem monitoringu jest:
1) podniesienie stanu bezpieczeństwa osób korzystających z PSZOK w Rudzie,
2) kontrola segregacji odpadów przez użytkowników PSZOK w Rudzie,
3) zapobieganie dewastacji obiektów PSZOK w Rudzie,
4) rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody.
§4
1. System monitoringu to kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie.
2. Monitorowany obszar PSZOK w Rudzie oznaczony będzie tablicami informacyjnymi z napisem:
„Obiekt monitorowany". Tablice te umieszczane są w widocznych, ogólnodostępnych miejscach.
§5
1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji i zapisie danych na dysku twardym podlega tylko obraz (bez dźwięku) z kamer systemu
monitoringu wizyjnego.
3. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane
uważane są za dane osobowe.
4. Osoby uprawnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu posiadają imienne upoważnienia
nadane przez Administratora danych osobowych oraz upoważnienia nadane przez firmę ochrony
mienia swoim pracownikom (tzw. podmiot przetwarzający), której powierzono obsługę monitoringu.
5. Okres przechowywania danych wynosi 1 miesiąc. Po tym czasie nagranie nadpisuje się. Termin ten
może być wydłużony, gdy będzie to konieczne ze względu na prowadzone postępowanie dowodowe
przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, straż
miejską, policję, sąd itp.
6. Udostępnianie danych osobowych związanych z systemem monitoringu wizyjnego odbywa
się na zasadach określonych w przepisach prawa (Rozporządzenie 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 (RODO) rozdział 3).
7. Zapis z monitoringu może być udostępniony za zgodą administratora danych na pisemny wniosek.
Wniosek o udostępnienie danych zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Kierownik Działu Oczyszczania Miasta prowadzi rejestr udostępniania nagrań monitoringu, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania
monitoringu wizyjnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Rudzie

Dane wnioskodawcy:
…………………………………………
(Imię i nazwisko lub nazwa)
…………………………………………
(Adres)
……………………………………….
(Telefon)
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w Wieluniu
Wniosek o udostępnienie nagrań z monitoringu wizyjnego
Data, godzina i miejsce zdarzenia: ………………………………………………………….
Krótki opis zdarzenia: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Wskazanie celu otrzymania nagrania z monitoringu: ………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………..
(podpis wnioskodawcy)
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* - podpis Prezesa Zarządu
……………………………….
Oświadczam, że otrzymane materiały zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wskazanym we wniosku.

*Niewłaściwe skreślić.

……………………………
Data i podpis

Załącznik nr 4 do Regulaminu
funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Rudzie

REJESTR
udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego PSZOK w Rudzie
Lp.

Dane
uprawnionego
wnioskodawcy

Data
wniosku

Przedmiot
wniosku

Załatwiający
wniosek

Data
przekazania
danych

Uwagi

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO):
1.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, ul. Zamenhofa
17, 98-300 Wieluń, tel.: 438433115 wew. 30, e-mail: goko@komunalne.wielun.pl.

2.

W sprawach związanych z Pani / Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
pod adresem e-mail: iodo@komunalne.wielun.pl.

3.

Pana / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) podniesienie bezpieczeństwa osób korzystających z PSZOK w Rudzie,
b) kontrola segregacji odpadów przez użytkowników PSZOK w Rudzie,
c) zapobieganie dewastacji obiektów PSZOK w Rudzie,
d) rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody.

4.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a)

Art. 6 ust.1 lit. C RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze.

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
c)

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca
magazynowania lub składowania odpadów.

5.

Odbiorca lub kategorie odbiorców: Operator PSZOK, podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia
oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca.

7.

Posiada Pani / Pan prawo: do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także
prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności
z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

8.

Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9.

Pani / Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10. Pani / Pana dane osobowe nie Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar
Gospodarczy).
11. Monitoring jest wymogiem ustawowym i rejestruje obraz wszystkich osób i pojazdów poruszających się po trenie PSZOK
w Rudzie.

