KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta
Dynów
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Dynów, z siedzibą ul. Rynek 2, 36065 Dynów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Dynów. Z Administratorem można skontaktować
się poprzez nr tel. 16 65 21 093 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
a także pytania dotyczące przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych za pomocą email: iodum@dynow.pl, tel. 16 65 21 093 lub pisemnie
na adres siedziby Administratora.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowego obowiązku transmitowania
i utrwalania obrad Rady Miasta Dynów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podstawą
prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c) RODO w związku z art. 20
ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej.
4. Odbiorcami Pana/ Pani danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu mogą być organy władzy
publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe
dla których Administratorem jest Gmina, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi
informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
i jest udostępniane w Systemie Rada dla Mieszkańców za pośrednictwem BIP Miasta Dynów oraz na
stronie internetowej Miasta (www.dynow.pl).
5. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym.
7. Osoba zarejestrowana przez system rejestracji obrad ma prawo dostępu do treści swoich danych,
ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia
oraz w przypadkach przewidzianych prawem- prawo do usunięcia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.
9. Przetwarzanie Pana /Pani danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.

