
INFORMACJA  BURMISTRZA  MIASTA  GOSTYNINA

W  związku  z  uruchomieniem  Monitoringu  Wizyjnego  Gminy  Miasta  Gostynina  (Zarządzenie  Nr

116/2019  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  15  października  2019  r.  w  sprawie  Regulaminu

funkcjonowania  Monitoringu  Wizyjnego  Gminy  Miasta  Gostynina)  Burmistrz  Miasta  Gostynina

informuje, że:

1. Celem wykorzystania monitoringu wizyjnego Gminy Miasta Gostynina jest:

a) zwiększenie  bezpieczeństwa i  porządku  w  miejscach  publicznych;

ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

b) przeciwdziałanie przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych.

2. Monitoring  wizyjny  może  być  stosowany  i  wykorzystywany  jedynie  z  uwzględnieniem

poszanowania prawa do prywatności mieszkańców i osób przebywających na terenie miasta.

3. Administratorem  Systemu  Monitoringu  Wizyjnego  Gminy  Miasta  Gostynina oraz

Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Gostynina, z siedzibą w Gostyninie

(09-500), ul. Rynek 26.

4. Zakres możliwych przetwarzanych danych osobowych w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym

na urządzeniach rejestrujących:

- wizerunek osoby;

- numer rejestracyjny pojazdu.

Monitoring wizyjny rejestruje tylko obraz.

Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do

przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

5. W sprawach związanych z danymi przetwarzanymi w systemie monitoringu wizyjnego  należy

kontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich.

6. Wykaz 10 kamer obrotowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gostynina:

Kamera Nr 1 Skrzyżowanie ul. Kościelna - Zamkowa - Rynek

Kamera Nr 2 Skrzyżowanie ul. Floriańska – Jana Pawła II - Rynek

Kamera Nr 3 Skrzyżowanie ul. Rynek – Żabia – 3 Maja

Kamera Nr 4 Skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki - Rynek

Kamera Nr 5 Skrzyżowanie ul. Ziejkowa - Bierzewicka

Kamera Nr 6 Skrzyżowanie ul. Andrzeja Czapskiego – Armii Krajowej

Kamera Nr 8 Skrzyżowanie ul. 18 Stycznia - Polna

Kamera Nr 9 Skrzyżowanie ul. Mikołaja Kopernika - Polna

Kamera Nr 11 ul. 18 Stycznia (teren Siłowni i Placu Zabaw)

Kamera Nr 12 Skrzyżowanie ul. Parkowa - Żabia



7. Dane pozyskane z obserwacji monitoringu mogą być udostępnione uprawnionym instytucjom w

zakresie  prowadzonych  przez  nie  postępowań  (np.  policji,  sądom,  prokuratorom itp.)  tylko  i

wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku.

Nagrania  z  systemu  monitoringu  nie  są  udostępniane  osobom  fizycznym,  gdyż  mogłoby  to

prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich.

8. Monitoring Wizyjny Gminy Miasta Gostynina funkcjonuje całodobowo.

9. Zapis z monitoringu przechowywany jest na elektronicznym nośniku przed okres do 30 dni, a

następnie jest niszczony automatycznie.

10. Dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu

w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.


