


W skład system monitoringu miejskiego 

w Chojnicach wchodzi 107 kamer (65 cyfrowych) 

w tym:
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28 - obrot. zew. 67 - stałe zew. 12 - stałe wew. 107- łącznie

Kamery analogowe Kamery cyfrowe



- tereny rekreacyjne przy ul. Karsińskiej,

- skrzyżowanie ulic Subisława z Żwirki i Wigury 

- skrzyżowanie ulic Subisława z Towarową,

- skrzyżowanie ulic Gdańskiej, Kościerskiej i Świętopełka,

- skrzyżowanie ulic Gdańskiej, Wysokiej i Swarożyca,

- Plac Św. Jerzego,

- Park 1000-lecia,

- schody pomiędzy ulicami Angowicką i Broniewskiego

- ul. Sukienników,

- ul. Kościuszki,

- Stary Rynek,

Obszary objęte systemem monitoringu miejskiego



Obszary objęte systemem monitoringu miejskiego

- ul. Podmurna od ul Młyńskiej do 31 Stycznia

- ul. Grobelna „Fosa”

- boisko Szkoły Podstawowej nr 1,

- skrzyżowanie ulic 31 Stycznia ze Szpitalną,

- ulica Pocztowa,

- skrzyżowanie ulic Nowe Miasto z Podgórną,

- parking przy ul. Mickiewicza,

- ul. Okrężna

- Plac Emsdetenn

- budynek Ratusza (kamery wewnętrzne)

- dyżurka Straży Miejskiej w Chojnicach (kamera wewnętrzna)



Klauzula informacyjna

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Chojnicach, Stary Rynek 1

reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej, zwanego dalej Administratorem.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni Eliza Szczesna,

z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw

związanych z przetwarzaniem danych.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o strażach gminnych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dni 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu

obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach

publicznych przez straż miejską.

mailto:inspektor25052018@gmail.com


Klauzula informacyjna

4. Przez prowadzenie systemu monitoringu wizyjnego dane osobowe będą przetwarzane w celu

przeciwdziałania przypadkom naruszenia porządku publicznego, utrwalenia dowodów popełnienia

przestępstw lub wykroczeń oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

5. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nie krótszy niż 20 dni od daty

dokonania nagrania i nie dłuższy niż 60 dni, z wyłączenie nagrań, które zostały zabezpieczone, zgodnie z

odrębnymi przepisami. Po tym okresie we wszystkich lokalizacjach monitoringu wizyjnego

automatycznie następuje kasowanie poprzez nadpisywanie nowych danych. Osoba zainteresowana

zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić

się pisemnie do Straży Miejskiej w Chojnicach z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po

upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać

dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia, i miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia

nagrania.



Klauzula informacyjna

6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego są podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych

osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania

danych osobowych oraz kopii danych,

- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy

zmianie lub zdezaktualizowały się,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie

do ich przechowywania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,

jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Komendant Straży Miejskiej



Monitoring miejski jako pomocne narzędzie 

w zapewnieniu bezpieczeństwa 

mieszkańcom oraz ujawnianiu sprawców 

przestępstw i wykroczeń.



Potrącenia pieszych i kolizje

Potrącenie 

rowerzysty

Potrącenie pieszej na przejściu Potrącenie pieszego 

na przejściu



Zdarzenia drogowe





Agresja i niszczenie mienia

Podpalenie 

kosza

Niszczenie 

parkomatu

Wyrwanie 

krzewu





Chuligańskie wybryki



Wandalizm to dla niektórych rozrywka

Zniszczenie automatu do poboru opłat
Zniszczenie 

ławki

Zniszczenie włącznika sygnalizatora

Uszkodzenie 

samochodu



Zniszczenie 

kosza

Zniszczenie 

kosza



Kradzieże i przywłaszczenie mienia

Skrzynki 

z owocami

Fotela 

ogrodowego

Elementów 

karoserii

Krzesła
Roweru



Kłusownictwo

Kradzież w sklepie



Alkohol i narkotyki na placach zabaw



Alkohol na ulicach i chodnikach



Alkohol osłabia





Miejsce publiczne to nie to samo co 

toaleta publiczna



Monitorowanie imprez masowych



„Miny” pozostawiane przez psy



Rozlany olej
Rozlana farba

Osoba z nożem 

przy szkole



Porównanie jakości obrazu 

rejestrowanego przez kamery 

analogowe (1) i cyfrowe (2)










