
 
 

R E G U L A M I N 
funkcjonowania monitoringu wizyjnego  

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Radwanicach 

  
§ 1 

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, reguły rejestracji i zapisu informacji 
oraz sposób zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych. 

2. Monitoring stanowi własność Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. 
 

§ 2 
Celem monitoringu jest: 
1) podniesienie stanu bezpieczeństwa osób korzystających z PSZOK; 
2) kontrola segregacji odpadów przez użytkowników PSZOK;  
3) zapobieganie dewastacji obiektów PSZOK; 
4) rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody/czynów nagannych (np. kradzież, 

bójki, itp.); 
5) wypełnianie obowiązku wynikającego z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku 
z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego 
systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. 

 
§ 3 

1. Monitoring obejmuje PSZOK w Radwanicach, zlokalizowany przy ul. Stolarskiej 6 
oraz najbliższy teren przyległy wraz z drogą dojazdową. 

2. System monitoringu wizyjnego to kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie, 
urządzenie rejestrujące i zapisujące obraz na nośniku,  urządzenia umożliwiające podgląd 
rejestrowanych zdarzeń. 

3. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych będą 
udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.  

4. Urządzenia techniczne do rejestracji stanowią kamery w ilości: 9 sztuk.  
5. Obiekty PSZOK oznacza się tablicami informacyjnymi z napisem: „Obiekt monitorowany". 

Tablice te umieszczane są w widocznych, ogólnodostępnych miejscach. 
 

§ 4 
1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 
2. Rejestracji i zapisie danych na nośniku danych 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. Okres przechowywania danych wynosi 1 miesiąc od daty nagrania. Po tym czasie nagranie 

nadpisuje się. Termin ten może być wydłużony na pisemny wniosek, gdy będzie 
to konieczne ze względu na prowadzone postępowanie dowodowe organu uprawnionego 
do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami.  

5. Osoby uprawnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu posiadają pisemne 
upoważnienia nadane przez Administratora danych osobowych oraz upoważnienia nadane 



 
 

przez firmę ochrony mienia swoim pracownikom (tzw. podmiot przetwarzający), której 
powierzono obsługę monitoringu. 

6. Administratorem danych jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. Awarie monitoringu 
winny być zgłaszane do podmiotu przetwarzającego dane tj. do Polkowickiej Doliny 
Recyklingu sp. z o.o.  

7. Szczegółowe zasady administrowania danych i obsługi określone będą w odrębnych 
umowach z wykonawcami prowadzącymi obsługę monitoringu, którzy będą zobowiązani 
wykonywać obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 
2016/676 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).   

8. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 Związek Gmin Zagłębia 

Miedziowego w Polkowicach (59-100) przy ul. Mała 1, tel.: 76 840 14 90, e-mail: 
biuro@zgzm.pl. 

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail iod@zgzm.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, tj. wizyjnej kontroli miejsca zbierania odpadów 
oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa  pracowników administratora i ochrony 
mienia. 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c, lit e 
oraz lit. f RODO, w związku z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z 
rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego 
systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, w związku z art. 
222 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane 
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy zajmujące się konserwacją 
systemu monitoringu wizyjnego. 

10. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony za zgodą administratora danych na 
podstawie wniosku osobom fizycznym oraz właściwym organom w związku 
z prowadzonym postępowaniem. Wniosek należy złożyć w siedzibie Administratora 
(ul. Mała 1, 59-100 Polkowice) osobiście/przez pełnomocnika lub drogą pocztową. Wzór 
wniosku o udostępnienie danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

11. Właściwym do udostępniania, realizacji wniosku o udostępnienie nagrań oraz prowadzenie 
rejestru udostępnień jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. Wzór rejestru stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

12. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od dnia nagrania. 
W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód 
w postępowaniu,  Administrator jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać 
je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania lub wykonana kopia z nagrań 

mailto:iod@zgzm.pl


 
 

monitoringu wizyjnego zostaje zabezpieczona przez okres 1 miesiąca. W przypadku 
nieodebrania kopii przez Wnioskodawcę, po tym okresie zostaje ona zniszczona. 

13. Posiada Pani/Pan prawo: do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, żądania 
ograniczenia przetwarzania danych, 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. (Załącznik 
nr 1 do regulaminu) 

14. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

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

16. Pani/Pana dane osobowe nie Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw 
trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). 

17. Monitoring jest wymogiem ustawowym i rejestruje obraz wszystkich osób i pojazdów 
poruszających się po trenie PSZOK. 

18. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone 
na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu 
za pośrednictwem strony internetowej.  



 
 

 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu funkcjonowania monitoringu 
wizyjnego Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Radwanicach 

Dane wnioskodawcy: 
………………………………………… 
(Imię i nazwisko lub nazwa) 

………………………………………… 
(Adres) 

………………………………………. 
(Telefon *) 

………………………………………. 
(numer dowodu osobistego lub numer legitymacji służbowej) 

 
        

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego 
ul. Mała 1 
59-100 Polkowice 

 
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* na udostępnień wnioskowanych nagrań z monitoringu 
wizyjnego.   
      

 …………………………………………………… 
(podpis Przewodniczącej Zarządu  

Związku Gmin Zagłębia Miedziowego) 

 
 
Oświadczam, że otrzymane materiały zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wskazanym 
we wniosku.         
 

        …………………………… 
         Data  i podpis 
*Niewłaściwe skreślić. 



 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL): 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego,  

ul. Mała 1,59-100 Polkowice, tel.: +48 76 840 14 90, e-mail: biuro@zgzm.pl,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 509 737 586 , e-mail: iod@zgzm.pl,  

3) dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e i lit. f ogólnego rozporządzenie 

j/w o ochronie danych, 

4) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

wizyjnej kontroli miejsca zbierania odpadów oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa  pracowników 

administratora i ochrony mienia,  

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej 

załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych,  

6) odbiorcą danych osobowych jest podmiot obsługujący system informatyczny (wyłącznie w ramach umów 

serwisowych), podmiot realizujący usługę administrowania Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, podmioty świadczące usługi pocztowe oraz bankowe na rzecz ZGZM  

oraz inne organy i instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa,  

7)  posiada Pani/Pani prawo do: do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, żądania ograniczenia 

przetwarzania danych, 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) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  

9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane 

zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji, w tym również profilowaniu. 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu funkcjonowania 
monitoringu wizyjnego  
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 
w Radwanicach  

 
 
 
 
 

 
 

REJESTR 
udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego PSZOK  

prowadzony przez 
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego 

 
 

Lp. Dane 
uprawnionego 
wnioskodawcy 

Data 
wniosku 

Przedmiot 
wniosku 

Załatwiający 
wniosek 

Data przekazania 
danych 

Uwagi 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
 

 


