Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których
administratorem danych jest Urząd Miasta w Niemczy
(nagrywanie i utrwalanie obrad Rady Miejskiej)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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.

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Niemcza reprezentowany przez
Burmistrza z siedzibą ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, kontakt telefoniczny: 748376265, poczta e-mail:
sekretariat@um.niemcza.pl adres strony internetowej http://www.um.niemcza.pl/ adres na platformie
EPUAP: /l4r0h2i7wk/skrytka
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Tomasza Więckowskiego, z którym
może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu poczty e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl lub za
pomocą numeru telefonu (+48)693337954 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 1

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Radę Miejską, jej zadań, a ogólną
podstawą prawną ich przetwarzania bez Pani/Pana odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 lit c RODO, co
oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego
jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania
informacji, wstępu na sesje rady miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów
wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy oraz
realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Miejskiej za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego
uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
3) odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom
świadczącym usługi informatyczne,
4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych możliwy będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego przez okres 5 lat licząc od dnia publikacji. Następnie dane osobowe będą przechowywane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 ogólnego
rozporządzenia;
3) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
4) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
7. Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których
sprawowana jest prawna opieka.
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. Podczas transmisji obrad sesji Rady Miejskiej oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

