Warszawa, 9 sierpnia 2013 r.

Szanowny Pan
Bartosz Kusior
Dyrektor Osrodka Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawy w dzielnicy Wola

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198
ze późn. zm., dalej ustawa o dostępie do informacji publicznej) podmioty reprezentujące
jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego obowiązane są do udostępniania informacji
publicznej. Do podmiotów podlegających tej regulacji należą samorządowe zakłady budżetowe.
Informację publiczną stanowi m.in. informacja o sposobie funkcjonowania wyżej wymienionych
podmiotów.
Na podstawie art. 61 Konstytucji i art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej. Fundacja Panoptykon wnosi o udostępnienie następujących informacji
związanych z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w pływalniach podlegających
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Wola (Pływalnia „Foka”, Pływalnia
„Delfin”, Pływalnia „Nowa Fala”, Pływalnia „Orka”):
1. ile kamer monitoringu wizyjnego jest zainstalowanych na terenie pływalni;
2. w jakich częściach pływalni zlokalizowane są powyższe kamery. Prosimy o wybór
przynajmniej jednej z poniższych odpowiedzi i określenie liczby kamer zainstalowanych
w poszczególnych przestrzeniach:
a. w części rekreacyjnej (przestrzeń z basenem);
b. w przebieralniach;
c. wewnątrz budynku w częściach ogólnie dostępnych (np. w szatniach);
d. na zewnątrz budynku;
e. w innych miejscach – proszę wymienić.
3. czy użytkownicy pływalni są informowani o kamerach funkcjonujących na jej terenie.
Jeśli tak, to w jaki sposób:
a. przy wejściu do obiektu znajduje się tablica „obiekt monitorowany”;
b. na terenie obiektu znajdują się tablice informacyjne wskazujące, które
przestrzenie są monitorowane;
c. w inny sposób – proszę wymienić.
4. jeżeli kamery rozmieszczone są w przebieralniach, prosimy o:
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a. wskazanie, czy w przebieralnia wydzielony został obszar nieobjęty zasięgiem
kamer wizyjnych;
b. czy stosowane jest oprogramowanie uniemożliwiające ukazywania intymnych
części ciała nagrywanej osoby.
5. wskazanie, kto jest uprawniony do dostępu do:
a. obrazu z monitoringu „w czasie rzeczywistym”;
b. do nagrań z monitoringu.
6. czy pływalnia udostępnia nagrania z monitoringu w postaci streamingu internetowego
(transmisja on-line);
7. wskazanie sposobu zabezpieczenia nagrań przed dostępem osób nieuprawionych;
8. wskazanie, czy istnieją procedury wglądu do przechowywanych nagrań przez osoby,
których wizerunek został na nich zarejestrowany;
9. podanie podstawy prawnej działania kamer;
10. czy ustalono i upubliczniono zasady korzystania z monitoringu, czy i w jakiej formie
powyższe zasady udostępniono użytkownikom pływalni.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania w odniesieniu do każdej z pływalni
z osobna.
Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na adres mailowy: fundacja@panoptykon.org.
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