Załącznik nr 2
do Regulaminu transmitowania i utrwalania
obrad Rady Gminy Przystajń za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z TRANSMITOWANIEM I UTRWALANIEM ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ
REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIEK SESJI RADY GMINY.
Zgodnie z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
WÓJT GMINY PRZYSTAJŃ
UL. CZĘSTOCHOWSKA 5
42-141 PRZYSTAJŃ
można się z nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy lub mailowo: ado@gminaprzystajn.pl
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Z IOD można się kontaktować pod adresem e-mail: zkido@onet.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, barwy głosu będą transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się na podstawie:
 art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym tj. obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty,
 art. 18 ust 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej tj. organy władzy publicznej są obowiązane
zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa do informacji publicznej
oraz w miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń
organów,
 art. 6 ust 1. lit. c) RODO tj. wypełnienia wyżej wymienionych obowiązków ciążących
na administratorze.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
podmioty którym administrator danych powierzył przetwarzanie na podstawie zawartej umowy oraz osoby
trzecie w związku z tym, że nagranie obrad sesji stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu.
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach kanału YouTube za
pośrednictwem którego może odbywać się transmisja obrad sesji z zastosowaniem stosowanych przez
YouTube klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej
stwierdzających odpowiedni stopień ochrony.
Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie czasu niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane. Po spełnieniu celu mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, przez okres czasu wyznaczony
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, kategoria archiwalna A, czyli Pani/Pana
dane przechowywane będą w Urzędzie Gminy przez co najmniej 25 lat, tj. minimum 25 lat, a następnie
zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Częstochowie, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na szczegółowe przepisy prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania)
danych oraz ograniczenia przetwarzania danych. Niektóre prawa takie jak: prawo do sprzeciwu,
przenoszenia lub usunięcia mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie Ogólnego
Rozporządzenia 2016/679 RODO lub przepisów szczególnych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych
odbywa się bez podstawy prawnej lub z naruszeniem przepisów Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Wójt Gminy Przystajń
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