
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 
WÓJTA GMINY ANDRESPOL 

z dnia 1 marca 2021 r. 

w sprawie stosowania fotopułapek na terenie Gminy Andrespol 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14, art. 9a, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 oraz 1378), art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, 2361; z 2019 r. poz. 2020) oraz art. 6 
ust. 1 lit. e 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) 
(Dz.Urz.UE.L 2016.119.1 oraz Dz.U.UE.L 2018.127.2) Wójt Gminy Andrespol zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się do stosowania na terenie Gminy Andrespol środki techniczne umożliwiające rejestrację 
obrazu - fotopułapki, których celem w szczególności jest: 

1) realizacja zadania publicznego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Andrespol; 

2) zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na rejestrowanym terenie oraz 
ochronę przeciwpożarową i przeciw powodziową. 

§ 2.  Administratorem danych osobowych pochodzących z fotopułapki jest Gmina Andrespol 
reprezentowana przez Wójta Gminy Andrespol. 

§ 3.  Rejestracji podlega obraz z fotopułapki, bez rejestracji dźwięku. 

§ 4. 1.     Nadzór nad fotopułapkami powierza się Informatykowi. 

2. Zobowiązuje się Informatyka do: 

1) przeglądania zarejestrowanych obrazów; 

2) usuwania zarejestrowanych obrazów; 

3) udostępniania zarejestrowanych obrazów uprawnionym organom. 

3. Do zapoznania się z zapisami z fotopułapek upoważnieni są: 

1) Wójt Gminy Andrespol; 

2) Sekretarz Gminy Andrespol; 

3) Inne osoby i podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Andrespol. 

§ 5.  Zarejestrowane obrazy z fotopułapek przechowywane są przez okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniem § 6.  

§ 6.  Nagrania stanowiące dowód w sprawie przechowywane są zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 7. 1.   Obszary, na których są umieszczone fotopułapki są oznaczone stosownymi tabliczkami 
informacyjnymi.  

2. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1 oraz Dz.U.UE.L 
2018.127.2) spełniany jest wobec osób, których dane zostały utrwalone za pośrednictwem fotopułapki poprzez: 

1) rozmieszczenia tabliczek z klauzulą informacyjną warstwową (wyciąg z klauzuli informacyjnej), przy 
obszarach rejestrujących obraz - fotopułapki, której przykładową treść stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia; 

2) udostępnienie w sekretariacie Urzędu Gminy w Andrespolu oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Andrespolu www.bip.andrespol.pl, który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

Id: 3BF1138E-C790-4A35-8D9C-C986905677C7. Podpisany Strona 1

www.bip.andrespol.pl


§ 8. 1.    Obrazy zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają 
udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

2. Obrazy rejestracyjne na nośniku, mogą być udostępniane upoważnionym instytucjom w zakresie 
obowiązujacych przepisów prawa (np. Policji, Sądom, Prokuraturom oraz innym podmiotom prowadzącym 
czynności dochodzeniowo-śledcze) na podstawie pisemnego wniosku, który stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego zarządzenia. 

3. Na podstawie wniosku o udostępnienie danych zarejestrowanych z fotopułapek, dane są zapisane na 
płytach DVD/CD, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Andrespol. Płyty DVD/CD 
przekazuje się za pokwitowaniem osobie wnioskującej. Wzór wniosku o udostępnienie zarejestrowanych 
danych z fotopułapek  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

4. Informatyk prowadzi rejestr udostępnienia zarejestrowanych obrazów z fotopułapek, którego wzór 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 9.  Osoby, które mają wgląd w materiały pochodzące z fotopułapek zobowiązane są do przestrzegania 
przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na tablicy informacyjnej 
Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol.  

 

  
 

Wójt Gminy Andrespol 
 
 

Dariusz Kubus 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2021 

Wójta Gminy Andrespol 

z dnia 1 marca 2021 r. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O MONITORINGU 

 
Administratorem danych z zarejestrowanego obrazu - fotopułapki jest Gmina Andrespol reprezentowana 

przez Wójta Gminy Andrespol z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, tel. 42 213 24 40, e-mail: 
ug@andrespol.pl. 

Celem rejestracji terenu jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa. 

Dane będą przechowywane przez 3 miesiące. 

Szczegółowe informacje dostępne są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie lub na stronie 
www.bip.andrespol.pl.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2021 

Wójta Gminy Andrespol 

z dnia 1 marca 2021 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – FOTOPUŁAPKA 

Zgodnie 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 prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L 2016.119.1 
oraz Dz.U.UE.L 2018.127.2) (dalej „RODO”) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest: 
Gmina Andrespol, reprezentowana przez Wójta Gminy Andrespol, ul. Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, tel. 
42 212 24 40, e-mail: ug@andrespol.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem ul. Rokicińska 126, 95-020 Łódź; e-
mail: iod@andrespol.pl    ; tel. 42 213 24 40. 

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są na podstawie: 

a) art. 9a i art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

b) art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
podstawą prawną do ich przetwarzania jest więc art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi. 

4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu: 

a) zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na rejestrowanym terenie oraz 
ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową; 

b) realizacja zadania publicznego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Andrespol. 

5. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać i udostępnić wyłącznie podmiotom uprawnionym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa np. Policji, Sądom, Prokuraturom oraz innym podmiotom 
prowadzącym czynności dochodzeniowo-śledcze oraz innym osobom lub podmiotom upoważnione przez 
administratora. 

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu/ zdjęcia 
z fotopułapki oraz przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku, gdy 
nagranie/zdjęcie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego 
prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

3) prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania  się 
zobowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

4) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa). 

9. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Id: 3BF1138E-C790-4A35-8D9C-C986905677C7. Podpisany Strona 1

mailto:iod@andrespol.pl


Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/2021 

Wójta Gminy Andrespol 

z dnia 1 marca 2021 r. 

  ...……………, dnia …………… 
Dane wnioskodawcy:   

 
………………………………….……… 

(imię i nazwisko) 

  

 
………………………………….……… 

(nazwa instytucji) 

  

 
………………………………….……… 

(adres) 

  

 
………………………………….……… 

(telefon) 

  

  Wójt Gminy Andrespol 
 
 

Wniosek o udostępnienie zarejestrowanych obrazów z fotopułakek 
 

Data, godzina i miejsce zdarzenia:  
 
…………………………………………………………. 

 

 
Krótki opis zdarzenia: 

.…………………………………...........………………………………………………………………….…… 
 
…………………………………………………………………………………………....…….............…….. . 
 
Wskazanie celu otrzymania obrazów zarejestrowanych na fotopułapce: 

……………….............…………………………………………………….…………………………………… 
 
…………………..............…………………………………………………………………………………….. . 

  

……………………………………… 
(wnioskodawca) 

Wyrażenie zgody / nie wyrażenie zgody*:  

  
…………………………………… 

Wójt Gminy Andrespol 
 
Potwierdzam odbiór ...... płyt/y DVD/CD z nagraniem i oświadczam, że otrzymane materiały zostaną 
wykorzystane wyłącznie w celu wskazanym we wniosku. 

   
……………………………………… 

(data i czytelny podpis) 
*niewłaściwe skreślić  
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9/2021 

Wójta Gminy Andrespol 

z dnia 1 marca 2021 r. 

Rejestrator udostępnionych zarejestrowanych obrazów z fotopułapki 

Lp. Dane 
wnioskodawcy 

Nr 
sprawy 

Data złożenia 
wniosku 

Przedmiot 
wniosku 

Załatwienie 
wniosku 

Data przekazania 
nośnika 

Sposób 
załatwienia 

Potwierdzenie 
odbioru Uwagi 
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