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Zarządzenie nr 10/2021 

Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

z dnia 3 lutego 2021 roku 

w sprawie zasad wykorzystania fotopułapek na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

 

 

 

Na podstawie art. 8 e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 roku, poz. 55 ze zm.) zarządzam co następuje:  

 

§ 1 

W Świętokrzyskim Parku Narodowym wykorzystuje się urządzenia do bezobsługowej, automatycznej, 

elektronicznej rejestracji obrazów zwane dalej fotopułapkami. 

§ 2 

Obrazy i Dane uzyskane za pomocą fotopułapek służą wzbogacaniu wiedzy o przyrodzie ŚPN, ochronie 

mienia oraz zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody. 

§ 3 

Właścicielem obrazów i danych pochodzących z fotopułapek jest Świętokrzyski Park Narodowy. 

§ 4 

Publikowanie i wykorzystywanie (poza użytkiem wewnętrznym w Świętokrzyskim Parku Narodowym) 

w jakiejkolwiek postaci obrazów i danych  pochodzących z fotopułapek wymaga zgody Dyrektora ŚPN. 

§ 5 

Informacje o wykorzystywaniu fotopułapek na terenie ŚPN zamieszcza się na stronie internetowej ŚPN 

oraz na granicach Parku w szczególności przy drogach publicznych. Oznakowanie w terenie zawiera 

stosowny piktogram wg wzoru w załączniku 1. Za stan oznakowania w terenie odpowiedzialny jest 

Komendant Straży Parku. 

§ 6 

Administratorem danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. 

Suchedniowska 4,26-010 Bodzentyn tel. 41 311 51 06, w imieniu którego działa Dyrektor. Pełna 

klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządenia. 

§ 7 

Lokalizacją fotopułapeki i  ich rozmieszczeniem zajmują się osoby upoważnione przez Dyrektora Parku 

według załącznika nr 3. Osobami odpowiedzialnymi za celowość i miejsce ich rozmieszczenia są 

kierownicy działów wykorzystujący sprzęt rejestrujący. 



§ 8 

Informacja o lokalizacji fotopułapek w terenie oraz wszelka dokumentacja dotycząca ich działania nie 

może być udostępniana osobom trzecim bez zezwolenia Dyrektora ŚPN. 

 

§ 9 

Montaż fotopułapek w terenie powinien być przeprowadzony w sposób utrudniający zidentyfikowanie 

oraz zniszczenie sprzętu. 

§ 10 

Do przeglądania obrazów z fotopułapek upoważnieni są wyłącznie osoby upoważnione, przejrzenie 

materiału należy wykonać według potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 11 

W przypadku zarejestrowania zdarzeń istotnych dla zwalczania przestępstw i wykroczeń na terenie 

Parku osoba przeglądająca sporządza stosowny raport Dyrektorowi ŚPN i przekazuje Straży Parku. 

Zarejestrowane zdarzenia z udziałem zwierząt przekazywane są do działu Monitoringu Badań i Analiz. 

§ 12 

Zarejestrowane zdarzenia z udziałem ludzi przechowywane są wyłącznie na twardym dysku komputera 

Straży Parku pod adresem wskazanym w raporcie i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 

§ 13 

Wprowadza się obowiązek zachowania tajemnicy dotyczący zawartości materiałów zawierających 

wizerunek ludzi. 

§ 14 

Wprowadza się obowiązek niszczenia materiałów z udziałem ludzi w terminie nie dłuższym niż trzy 

miesiące od daty zapisu materiału na kamerze. Wyjątek stanowią nagrania z obrazów których wynika, 

że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wtedy materiał 

niszczony jest po zakończeniu postępowania. Za niszczenie materiału odpowiedzialny jest Komendant 

Straży Parku. 

§ 15 

Jeżeli zarejestrowane zostały zdarzenia dotyczące naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

niezwłocznie należy o tych zdarzeniach zawiadomić Policję. Informacja skierowana do Policji powinna 

zawierać planowany termin zniszczenia materiałów 

§ 16 

Niszczenie nagrań realizuje się poprzez ich skasowanie lub nadpisywanie. Wprowadza się zakaz ich 

technicznego odzyskiwania. 

 

 



§ 17 

Za zapewnienie ciągłości funkcjonowania i obsługę fotopułapek oraz stosowanie powyższych regulacji 

odpowiedzialni są kierownicy działów wykorzystujących fotopułapki. 

§ 18 

Za stan i sprawne działanie fotopułapek odpowiadają osoby, którym zostały one przydzielone (wg 

wykazu wyposażenia w dokumentacji księgowej). Czasowo za sprzęt odpowiadają osoby 

rozmieszczające je w terenie które posiadają upoważnienie do posługiwania się sprzętem. 

§ 19 

Każdy dział wykorzystujący fotopułapki powinien prowadzić rejestr ich rozmieszczenia powinien on 

zawierać: liczbę porządkową, datę założenia, miejsce, numer kamery, nazwisko osoby odpowiedzialnej z 

podpisem, datę zdjęcia kamery z podpisem osoby zdejmującej. 

§ 20 

Dokumentacja wykorzystywania fotopułapek w ŚPN przeprowadzona jest w formie tradycyjnej 

(papierowej). Za jej przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik działu wykorzystujący sprzęt. 

§ 21 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 22 

Traci moc zarządzenie nr 35/2014 z dnia 18 września 2014 roku. 

 

 

Dyrektor ŚPN 

dr inż. Jan Reklewski 

/podpis na oryginale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca monitoringu przez fotopułapki 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą  

w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 311 51 06, w imieniu którego 

działa Dyrektor  – dr inż. Jan Reklewski. 

2) inspektorem ochrony danych w Świętokrzyskim Parku Narodowym z siedzibą w Bodzentynie 

jest Pani Sylwia Poznańska (e-mail: iodo@swietokrzyskipn.org.pl). 

3) na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, za pomocą fotopułapek, prowadzony jest 

monitoring terenu. 

4) dane osobowe w postaci wizerunku oraz tablic rejestracyjnych pojazdu zapisane przez 

monitoring przetwarzane będą w celu:  

a) zapewnienia bezpieczeństwa mienia państwowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO 

(niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), 

zgodnie z art. 5 a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1302); 

b) ochrony przyrody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (niezbędność przetwarzania do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), zgodnie z  art. 8 b ust. 1 lit. 1) 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z 2018 r. poz.1614 ze zm.); 

c) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników ŚPN oraz osób przebywających na terenie ŚPN 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu). 

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci 

wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 

przetwarzające), a także osoby upoważnione –  pracownicy i współpracownicy ŚPN mający 

dostęp do danych, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. 

6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7) okres przechowywania nagrań z fotopułapek wynosi maksymalnie do 3 miesięcy. Po tym 

czasie dane z monitoringu są trwale usuwane, chyba że dane te będą nadal potrzebne do 

postępowania prowadzonego przez ŚPN lub organy ścigania. 

8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach 

przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne (przebywanie na terenie leśnym jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych). 

11) dane osobowe mogą być  przetwarzane w sposób zautomatyzowany (kamery monitoringu 

nagrywają obraz w sposób ciągły) i nie będą podlegały profilowaniu. 
 

 

 

mailto:iodo@swietokrzyskipn.org.pl


 

Załącznik nr 3 

Osoby upoważnione do posługiwania się fotopułapkami na terenie                                                 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

1. komendant Straży Parku – Jarosław Iwan 

2. z-ca komendanta Straży Parku – Wojciech Redlica 

3. starszy strażnik Straży Parku – Rafał Białek 

4. straszy strażnik Straży Parku – Robert Wójcik 

5. kierownik Udostępniania do Zwiedzania – Arkadiusz Adamczyk 

6. główny specjalista – Janusz Kuszewski 

7. kierownik działu Monitoringu Badań i Analiz – Paweł Szczepaniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1. 

 


