
Zarządzenie nr 4/2022 

Dyrektora OSiR w Jabłonnie 

z dnia 22.10.2022 r. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2021 Dyrektora OSiR w Jabłonnie z dnia 31.12.2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie 

 

Na podstawie §4 pkt. 2 i § 5 ust. 3 pkt. 3 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie 

przyjętego uchwałą nr XIII/168/2019 Rady Gminy Jabłonna z 25 listopada 2019 r. zarządzam 

co następuje: 

 

§ 1. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 12/2021 Dyrektora OSiR 

w Jabłonnie z dnia 31.12.2021 r. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie 
Michał Smoliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 4/2022 
Dyrektora OSiR w Jabłonnie 
z dnia 10.10.2022 r. 

 

R E G U L A M I N 

FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO 

NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W JABŁONNIE 

 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady działania monitoringu wizyjnego na terenie Ośrodka Sportu 

i Rekreacji  (OSiR) w Jabłonnie z siedzibą przy ul. Partyzantów 124A w Chotomowie oraz 

obiektów administrowanych przez OSiR.  

2. Administratorem nagrań obrazu zawierającego dane osobowe jest Dyrektor Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Jabłonnie.  

§ 2. Celem instalacji monitoringu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie oraz 

obiektów administrowanych przez OSiR jest zapewnienie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa osób przebywających na ww. terenach oraz ochrona przeciwpożarowa 

i przeciwpowodziowa.  

§ 3.1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności kamery, rejestratory, 

okablowanie, oprogramowanie, a ponadto stanowisko odbierające obraz z kamer                                        

i rejestratorów. Miejsca instalacji kamer zostały określone w załączniku nr 1 do 

niniejszego regulaminu.  

2. Obsługę monitoringu w Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie sprawuje Dyrektor 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie oraz osoby upoważnione w zakresie: przeglądu 

obrazu z kamer, przeglądu i konserwacji urządzeń rejestrujących, stosowania środków 

zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiających ich 

utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych 

osobom nieuprawnionym. 

3. Upoważnieni do zapoznania się z nagraniami z kamer na podstawie art. 29 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) są:  

1) Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie, 

2) pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie, 

3) Serwisant systemu w zakresie koniecznym do wykonania naprawy, konserwacji 

systemu monitorującego przy obecności Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie 

lub upoważnionej przez niego osoby (w ramach umowy powierzenia danych). 

§ 4. 1. Teren oraz obiekty objęte monitoringiem oznaczone zostały w sposób widoczny 

i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków na 

tablicach informacyjnych. Wyciąg z klauzuli informacyjnej został zamieszczony na 

tablicach informacyjnych tj. Informacja o monitoringu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), 

informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Jabłonnie z siedzibą przy ul. Partyzantów 124A  jest Dyrektor Ośrodka Sportu 

i Rekreacji. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: zapewnienia porządku 

publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 

Ustawa o Samorządzie Gminnym. Więcej informacji dostępnych jest na stronie 

www.osirjablonna.pl . Pełna treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu (publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Jabłonnie w zakładce RODO).      

3. Monitoring funkcjonuje całodobowo.  

4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe (wizerunek) przetwarza się wyłącznie do 

celów, dla których zostały zebrane i przechowywane są przez okres:  

1) 90 dni – Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Partyzantów 124A (05-123) Chotomów, 

2) 14 dni – Pływalnia OSiR ul. Modlińska 102 (05-110) Jabłonna, 

3) 14 dni – Skwer Sołecki z wraz z kompleksem boisk ul. Modlińska 102 (05-110) 

Jabłonna. 



5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania 

obrazu zawierające dane osobowe (wizerunek), podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 5. Odbiorcami nagrania obrazu zawierającego dane osobowe mogą być organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych 

umów podpisanych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jabłonnie przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor OSiR. 

§ 6 . 1. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie lub upoważniona przez niego osoba 

może wyrazić zgodę na zapoznanie się z nagraniami z kamer na pisemny wniosek: 

1) osoby fizycznej w tym pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie w zakresie 

sytuacji jej dotyczącej, jeżeli doszło do czynu zagrażającego jej zdrowiu, mieniu; 

zapoznanie z nagraniami nie może naruszać praw i wolności innych osób, których 

nagranie dotyczy;  

2) właściwego organu w zakresie realizowanych przez niego ustawowych zadań.  

2. Wzór wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie danych stanowi załącznik nr 3 

niniejszego regulaminu. 

§ 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

  

WYKAZ KAMER  

ROZMIESZCZONYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ OŚRODEK 

SPORTU I REKREACJI W JABŁONNIE  

  

Miejsce usytuowania:  

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie ul. Partyzantów 124A (05-123) Chotomów; 

2) Pływalnia OSiR ul. Modlińska 102 (05-110) Jabłonna; 

3) Skwer Sołecki z wraz z kompleksem boisk ul. Modlińska 102 (05-110) Jabłonna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 
 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JABŁONNIE 
 

05-123 Chotomów, ul. Partyzantów 124A 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) 
informujemy:  
 
Administrator Danych Osobowych  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Jabłonnie z siedzibą w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124A. 
 
System monitoringu wizyjnego obejmuje swoim zasięgiem:  
 

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie ul. Partyzantów 124A (05-123) Chotomów; 

2) Pływalnia OSiR ul. Modlińska 102 (05-110) Jabłonna; 

3) Skwer Sołecki z wraz z kompleksem boisk ul. Modlińska 102 (05-110) Jabłonna. 

Administrator oznaczył strefy monitorowania, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą 
znaków oraz informacji o danych Administratora.  
 
Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
skontaktować: 
Beata Wojciechowska adres e-mail: iod@osirjablonna.pl 
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe  
Celem prowadzenia monitoringu, a tym samym przetwarzania danych osób przebywających 
w obszarze monitorowanym jest zapewnienie  porządku publicznego, bezpieczeństwa osób 
przebywających na terenie monitorowanym, ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.  Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu 
stanowi art. 9 a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Nagranie 
obrazu zawiera dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 114 ustawy z dania 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych.  
 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a w celu nieudostępnienia 
danych należy nie przebywać w obszarze nagrań kamer.  
 
 

mailto:iod@iod@osirjablonna.pl


Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  
W związku z przetwarzaniem danych mają Państwo prawo żądania od Administratora 
dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu oraz przenoszenia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe  
Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego są podmioty wyłącznie uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Osoba zainteresowana 
zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania 
może zwrócić się pisemnie do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie z prośbą o ich 
zabezpieczenie przed upływam standardowego okresu ich przechowywania (szczegóły 
Regulamin Monitoringu Wizyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie).  
 
Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe 
Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres: 

1) 90 dni – Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Partyzantów 124A (05-123) Chotomów; 

2) 14 dni – Pływalnia OSiR ul. Modlińska 102 (05-110) Jabłonna; 

3) 14 dni – Skwer Sołecki z wraz z kompleksem boisk ul. Modlińska 102 (05-110) 

Jabłonna, 

po tym okresie we wszystkich lokalizacjach monitoringu wizyjnego automatycznie następuje 
kasowanie poprzez nadpisywanie nowych danych. Jeżeli nagrania obrazu będą stanowić 
dowód w postępowaniu lub Administrator poweźmie wiedzę, że mogą one stanowić dowód 
w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego 
zakończenia postępowania.  
 
Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych  
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 
 
Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma 
Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia 
zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 
Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują 
właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą. Administrator danych 
osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego.                          
 

 

 



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

WNIOSEK 

o zabezpieczenie i udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego w zasobach 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie 

                     
 
____________________________ 
                  (wnioskodawca) 
____________________________ 
    (siedziba podmiotu występującego) 
 
Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego: 
___________________________________________________________________________ 

(stanowisko monitoringu) 
___________________________________________________________________________ 

(zakres czasowy) 
 
Opis zdarzenia i cel uzyskania nagrań:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 ______________________________________ 
( data i podpis wnioskodawcy)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


