Warszawa, 12 lipca 2011 roku

Pan Sławomir Kowalewski
Burmistrz Miasta Mława
Urząd Miasta Mława
Stary Rynek 19
06-500 Mława

WNIOSEK
o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz.U. Nr 112. poz. 1198) Fundacja Panoptykon zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji
dotyczącej instalacji sieci monitoringu miejskiego w Mławie – poprzez udzielenie odpowiedzi na
następujące pytania:
1. Prosimy o podanie podstawy prawnej, na podstawie której zainstalowano w Mławie sieć
monitoringu wyposażonego w mikrofony.
2. Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej zakupionego sprzętu.
3. Prosimy o zweryfikowanie doniesień prasowych, według których kamery są wyposażone
w mikrofony zbierające dźwięk z odległości 15-20 metrów. Jakiego rodzaju i jakiej
częstotliwości dźwięk może być zarejestrowany przez mikrofony?
4. Prosimy o informację na temat przyczyn budowy sieci monitoringu i zakładanych celów, jakie
realizować ma ta inwestycja, a także na temat przyczyn wyposażenia kamer w mikrofony
oraz głośniki.
5. Czy decyzja o realizacji inwestycji została poparta przeprowadzeniem badań/analiz
potwierdzających adekwatność uruchomienia monitoringu miejskiego w odniesieniu do
zamierzonych celów? Jeżeli tak, to zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie treści
tych dokumentów.
6. Czy decyzja o instalacji sieci monitoringu była konsultowana z mieszkańcami miasta?
7. Czy na terenie objętym monitoringiem pojawiły się tablice informujące, że tym obszarze
rejestrowany jest obraz i dźwięk?

8. Prosimy o informację o zasadach funkcjonowania monitoringu, w szczególności:
i.

jak długo jest przechowywany zarejestrowany materiał (obraz i dźwięk)?

ii.

kto jest administratorem zebranych danych? kto będzie odpowiedzialny za ewentualne
naruszania praw obywateli, którzy znajdą się w zasięgu monitoringu (np. w przypadku
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania materiałów)?

iii. jaki podmiot odpowiada za techniczną obsługę monitoringu?
iv. czy ustalono szczegółowe zasady dostępu do nagrań? kto jest do tego upoważniony?
w jaki sposób osoby zainteresowane mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych
materiałów?
v.

czy – ze względu na wrażliwy charakter materiału gromadzonego za pomocą
monitoringu (obraz i dźwięk) – wprowadzono dodatkowe środki ochrony zebranych
danych?

9. Prosimy o informację o dotychczas poniesionych kosztach inwestycji oraz przewidywanych
kosztach obsługi sieci monitoringu (miesięcznych oraz rocznych) wraz z informacją
o źródłach finansowania.

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI
Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie
(umożliwiającym kopiowanie: pdf, odf lub rtf) na adres: fundacja@panoptykon.org.

Katarzyna Szymielewicz
Dyrektorka Fundacji Panoptykon
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