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Z niepokojem przyjejismy informacjQ, iz w jednym z obiektow Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w todzi - Prywalni Wodny Raj, znajduj^cej si$ przy ul. Wiernej Rzeki 2,
zainstalowano monitoring wizyjny, ktory swoim zasi^giem obejmuje przestrzen przeznaczon^
do przebierania si$ osob korzystajacych z kompleksu basenow. Kamera rejestruj^ca obraz z tzw.
telewizji przemyslowej usytuowana jest bezposrednio nad otwartymi boksami przebieralni (w
za^czeniu do niniejszego pisma przesytamy zdj^cie wykonane z wn^trza jednego z boksow). W
zwigzku ztym, chcielibysmy zwrocic uwag^, ze opisany przypadek moze stanowic przyktad
przekroczenia granic dopuszczalnosci stosowania wideonadzoru w przestrzeni publicznej
z uwagi na nadmierna^ ingerencj^ w konstytucyjnie chronione prawo obywateli do prywatnosci.
Na wst^pie pragniemy podkreslic, ze zdajemy sobie spraw^, iz stosowanie monitoringu
wizyjnego w okreslonych sytuacjach jest dopuszczalne. Dotyczy to przypadkow, w ktorych shizy
on realizacji uprawnionych celow, w szczegolnosci zapewnieniu bezpieczehstwa osobom
znajdujqcym si^ w obszarze obj^tym wideonadzorem. Nalezy jednak pami^tac, ze rejestracja
wizerunku osoby za pomoc^ telewizji przemyslowej jest jednoczesnie obj^ta zakresem art. 47
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Cztowieka, ktore
statuuj^ prawo do poszanowania zycia prywatnego jednostki1. W dodatku, nagrania
1 Ustawa

z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z pozn. zm.).
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z monitoringu mog^ zawierac dane osobowe i w zwi^zku z tym ich rejestracja, przechowywanie,
czy ujawnianie podlega scisfym rygorom wynikajaxym z ustawy o ochronie danych osobowych2.
Dlatego tez, bardzo wazne jest, aby w kazdym przypadku oceniac legalnosc monitoringu
wedlug kryterium celowosci, a takze proporcjonalnosci i adekwatnosci jego stosowania. Oznacza
to, ze telewizja przemyslowa moze bye wykorzystywana jedynie wowczas, gdy jest to konieczne
i odpowiednie dla ochrony istotnych dobr oraz w taki sposob, aby nie ingerowala w prywatnosc
w wi^kszym zakresie, niz jest to faktycznie niezbe_dne. Wymaga si§ ponadto, aby wladze obiektu
informowafy jego uzytkownikow w widoczny sposob o obecnosci monitoringu, tak aby kazda
osoba, ktora znajdzie si$ w jego zasi^gu, byta swiadoma celu i zasad jego stosowania.
W tym kontekscie, spelnienie powyzszych wymogow w opisywanym przypadku budzi
powazne w^tpliwosci. Przede wszystkim, niedopuszczalne jest, aby monitoring dotyczyt catego
terenu obiektu, bez uwzgle_dnienia zroznicowanego charakteru poszczegolnych pomieszczen.
0 ile monitorowanie holu, przestrzeni, w ktorej znajduj^ si^ szafki, parkingu wokol budynku
mozna wyttumaczyc wzgl^dami ochrony mienia osob korzystaj^cych z ptywalni, trudno jednak
znalezc uzasadnienie dla wideonadzoru przebieralni i innych miejsc intymnych. Przebieralnie,
obok obiektow sanitarnych, 53 zreszt^ najcz^sciej podawanym przykladem miejsca, w ktorym
monitoring, co do zasady, jest niezgodny z prawem3.
W zwiqzku z powyzszym, zwracamy si^ z prosba^ o (1) wskazanie uprawnionego celu,
uzasadniaj^cego instalacj^ systemu telewizji przemyslowej o zasi^gu obejmuj^cym obszar
przebieralni. Zwracamy sie^ ponadto o (2) przekazanie informacji o tym, w jaki sposob oraz
przez jaki okres zarejestrowane na terenie pfywalni materiafy 53 przechowywane, a takze kto
jest podmiotem uprawnionym do dostejm do obrazu z monitoringu ,,w czasie rzeczywistym"
oraz odpowiedzialny za bezpieczenstwo gromadzonych nagran. Prosimy rowniez o wskazanie,
(3) wjaki sposob administrator monitoringu wywiazuje si$ z obowiqzkow informacyjnych
wzgl^dem uzytkownikow ptywalni oraz czy istniejq procedury wgl^du do przechowywanych
nagran, przez osoby ktorych wizerunek zostal na nich zarejestrowany. W zai^czeniu przesytamy
odr^bny wniosek o udost^pnienie informacji publicznej w tej sprawie.
Pragniemy jednoczesnie zauwazyc, ze monitoring wizyjny funkcjonujacy z pomini^ciem
gwarancji poszanowania prywatnosci ma w istocie niekorzystny wpryw na interesy samej
pfywalni. Poza tym, ze moze on wywofywac u uzytkownikow obiektu uzasadnione poczucie
dyskomfortu, naraza rowniez wtadze pfywalni na skargi do Generalnego Inspektora Ochrony

Zob. m.in. orzeczenie Europejskiego Trybunatu Praw Czlowieka z 28 stycznia 2003 r. w sprawie Peck
przeciwko Zjednoczonemu Krolestwu (nr skargi 44647/98).
3Zob. np. wypowiedz Malgorzaty Kaluzynskiej-Jasak, rzeczniczki prasowej Biura Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych: ,,Wedhig standardow unijnych powinny bye spetnione tylko trzy warunki
[przetwarzania danych z monitoringu - przyp.]. Po pierwsze - w miejscach, gdzie instalowane 53 kamery
powinny bye informacje uprzedzaja.ce o tym, zeby kazdy miat swiadomosc, ze jest filmowany. Po drugie,
kamery nie mogq znajdowac siq w miejscach intymnych, np. w WC, przebieralniach itp. Po trzecie,
obraz moze bye uzywany tylko do okreslonego celu, np. jako dowod s^dowy w przest^pstwie. Nie moze
jednak trafic do Internetu" [http://www.studentnazwa.p1/student2008/aktualnosc/arch/l/9/996/2009/05/).
2

Danych Osobowych, czy odpowiedzialnosc cywiln^ wynikaja^ z naruszenia przepisow
o ochronie dobr osobistych.
B^dziemy zobowi^zani za ustosunkowanie si^ do przedstawionych w niniejszym pismie
watpliwosci oraz za poinformowanie nas o ewentualnych dalszych dziaianiach wtadz ptywalni
podJQtych w odniesieniu do zgloszonych zarzutow.

Matgorzata Szumanska
Cztonkini Zarzqdu

Zalaczniki:
1. Zdj^cie pokazujqce zainstalowan^ na suficie kamer^ monitoringu, wykonane z wn^trza
przebieralni w budynku ptywalni Wodny Raj, dnia 24 czerwca 2011 r.
2. Wniosek o dost^p do informacji publicznej.

