Klauzula informacyjna – transmisja obrad sesji Rady Miejskiej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanym dalej Rozporządzenie RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Niemcza z siedzibą
w Niemczy przy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, www.um.niemcza.pl., telefon: 74 83 76 265, e-mail:
sekretariat@um.niemcza.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Barańskiego i ma Pani/Pan
prawo do kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania obowiązku ustawowego
określonego w art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (transmisja
obrad Rady Miejskiej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk).
4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
1) osoby odwiedzające Biuletyn Informacji Publicznej oraz stronę internetową prowadzoną przez
Administratora. Opublikowanie nagrań sesji Rady Miejskiej jest obowiązkiem ustawowym,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (wizerunku) jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów
dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz
Akt).
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
2) żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
3) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,
4) wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
9. Administrator podczas utrwalania i transmisji obrad sesji Rady Miejskiej stosuje domyślą ochronę
danych osobowych (art. 25 RODO) poprzez takie usytuowanie kamer, by przetwarzane były dane
osobowe niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. utrwala i publikuje przede wszystkim
wizerunki oraz wypowiedzi osób realizujących zadania publiczne, minimalizuje przetwarzanie
danych osób trzecich.

