
 
 

Zarządzenie organizacyjne nr  14/19 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 stycznia 2019 r. 

(tekst ujednolicony) 

w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień w sprawie określenia zakresów odpowiedzialności 
współadministratorów, dotyczących wypełniania obowiązków związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą „Miejskiego monitoringu 
wizyjnego”. 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, 3, 5 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),  

w celu określenia zakresów odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Miasto Gliwice, Urząd Miejski 
w Gliwicach, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Gliwice oraz Centrum Ratownictwa 
Gliwice, Zarząd Dróg Miejskich oraz Straż Miejską w Gliwicach, działających jako 
współadministratorzy, o których mowa w art. 26 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej 
RODO), i zapewnienia przejrzystości oraz efektywności przetwarzania danych osobowych, 
mając na uwadze należyte odzwierciedlenie poczynionych przez współadministratorów 
uzgodnień w tym zakresie 

zarządzam: 

1. Współadministratorzy sprawują wspólną kontrolę nad danymi osobowymi przetwarzanymi
za pomocą „Miejskiego monitoringu wizyjnego”, na który składa się monitoring miejski,
monitoring stanu rzek oraz monitoring drogowy.

2. Współadministratorzy tj.:
1) Miasto Gliwice,
2) Urząd Miejski w Gliwicach,
3) Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG),
4) Zarząd Dróg Miejskich (ZDM),
5) Straż Miejska w Gliwicach (SM),
wspólnie przetwarzają zgromadzone w zbiorze "Miejski monitoring wizyjny" dane osobowe, 
w zakresach wynikających z realizowanych zadań. 

3. Dane osobowe przetwarzane są przez współadministratorów w celach:
1) Urząd Miejski w Gliwicach – realizacji obowiązków i uprawnień wynikających

z przepisów prawa, w szczególności z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym,
w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych
w oparciu o porozumienia oraz z art. 92 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym,

2) Centrum Ratownictwa Gliwice – realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z:
a) art. 9a w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
b) rozdziału 2 § 3 Statutu Centrum Ratownictwa Gliwice,
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3) Zarząd Dróg Miejskich - realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z:
a) art. 20 pkt 5, 12, 14 i 20, art. 20b ust. 1 oraz art. 43a ust. 1 ustawy o drogach

publicznych,
b) § 4 ust. 2 i 8; § 5 ust. 5, 13, 26 i 27 Statutu ZDM,

4) Straż Miejska w Gliwicach - realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z:
a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
b) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania

przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez
straż gminną (miejską),

4. Przetwarzanie danych osobowych przez współadministratorów opiera się na następujących
zasadach i podziale obowiązków:
1) inspektor ochrony danych Urzędu pełni rolę wspólnego punktu kontaktowego dla osób,

których dane dotyczą,
2) realizacja obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych

objętego niniejszym zarządzeniem spoczywa na każdym współadministratorze
z osobna z zastrzeżeniem art. 2. ust. 2.  RODO,

3) współadministratorzy ściśle ze sobą współpracują, informując się wzajemnie
o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
danych osobowych; za skuteczny przepływ informacji w tym zakresie pomiędzy
współadministratorami odpowiadają inspektorzy ochrony danych współadministratorów,

4) Centrum Ratownictwa Gliwice:
a) odpowiada za część zbioru „Miejski monitoring wizyjny” w zakresie monitoringu

miejskiego oraz monitoringu stanu rzek,
b) zawrze z dysponentem infrastruktury telekomunikacyjnej służącej do przetwarzania

danych z monitoringu umowę na dostarczanie sygnału wizyjnego z monitoringu
miejskiego oraz z monitoringu drogowego,

c) zawrze w imieniu pozostałych administratorów z dysponentem infrastruktury
telekomunikacyjnej służącej do przetwarzania danych z „Miejskiego monitoringu
wizyjnego” umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie
monitoringu miejskiego. Umowa musi zawierać klauzulę o zakazie dalszego
powierzania przetwarzania danych osobowych lub ich udostępniania innym
podmiotom niż określone w umowie oraz wymagania w zakresie czasu
przechowywania nagrań obrazu zawierających dane osobowe przez okres nie
przekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania,

d) udostępni sygnał z „Miejskiego monitoringu wizyjnego” Komendzie Miejskiej Policji
w Gliwicach wraz z komisariatami na mocy odrębnej umowy,

e) zapewni dostarczenie sygnału ze zbioru „Miejski monitoring wizyjny” pozostałym
współadministratorom,

5) Zarząd Dróg Miejskich:
a) odpowiada za część zbioru „Miejski monitoring wizyjny” w zakresie monitoringu

drogowego;
b) zobowiązany jest udostępnić dysponentowi infrastruktury telekomunikacyjnej

służącej do przetwarzania danych z monitoringu sygnał z monitoringu drogowego
w celu przetworzenia i udostępnienia pozostałym współadministratorom, na
podstawie umów, o których mowa w ppkt 4) lit. b) i c).

6) Podczas przetwarzania danych osobowych wszyscy współadministratorzy zobowiązani
są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz stosowania środków



technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych 
osobowych, w szczególności poprzez: 
a) wdrożenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych zapewniających

bezpieczeństwo fizyczne przetwarzanych danych osobowych;
b) obowiązkowe przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,

przed ich dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych we
współadministrowanym zbiorze;

c) udzielenie pisemnych, imiennych upoważnień podległym pracownikom
bezpośrednio wykonującym czynności przetwarzania danych osobowych
zgromadzonych we współadministrowanym zbiorze;

d) odbieranie udzielonych upoważnień nadanych pracownikom wykonującym
czynności przetwarzania danych osobowych we współadministrowanym zbiorze;

e) zebranie oświadczeń o zachowaniu poufności od podległych pracowników
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych we współadministrowanym
zbiorze;

f) zapewnienie stałego nadzoru bezpośrednich przełożonych nad prawidłowością
przetwarzania danych osobowych przez upoważnionych pracowników;

g) prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych na zasadach
określonych w przepisach wykonawczych, w tym rejestrów, o których mowa
w art. 30 RODO (jeśli dotyczy);

h) niezwłoczne informowanie osoby wskazanej w pkt 4. ppkt 1) o wszelkich
przypadkach naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych
w zakresie niniejszego zarządzenia;

i) niezwłocznie informowanie współadministratorów przez osobę wskazaną w pkt 4.
ppkt 1) o wszelkich przypadkach naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych
zgłoszonych przez innych współadministratorów, które mogą mieć wpływać na
bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych przez współadministratorów.

5. Inspektor ochrony danych CRG jest odpowiedzialny za przygotowanie i monitorowanie
informacji niezbędnych do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania w zakresie
objętym niniejszym zarządzeniem. O każdej zmianie w zakresie ww. informacji inspektor
ochrony danych CRG informuje pozostałych współadministratorów w terminie nie dłuższym
niż 7 dni roboczych. Pierwszą informację konieczną do dokonania wpisów w rejestrach
czynności przetwarzania współadministratorów, inspektor ochrony danych CRG przekaże
najpóźniej w 14 dniu od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

6. CRG w terminie 1 miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia przedstawi
propozycję sposobu informowania o stosowaniu „Miejskiego monitoringu wizyjnego”.

7. CRG w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia zapewni
oznakowanie obszarów objętych „Miejskim monitoringiem wizyjnym”.

8. CRG ponosi odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania obszarów objętych „Miejskim
monitoringiem wizyjnym”, w tym za kompletność oznaczeń.

9. Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialni są wszyscy współadministratorzy wymienieni
w pkt 2.

10. Za okresowy przegląd zarządzenia oraz jego aktualizację odpowiedzialny jest dyrektor
CRG.

11. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuje sekretarz miasta.
12. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od jego podpisania.

(-) Prezydent Miasta 
Zygmunt Frankiewicz 
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