
 

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 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- dalej ,,RODO’’) informujemy, że: 

   

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Dynów, z siedzibą ul. Rynek 

2, 36-065 Dynów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Dynów. Z Administratorem danych 

można kontaktować się telefonicznie (nr tel. 16 65 21 093) lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodum@dynow.pl, telefonicznie (nr tel. 

16 888 90 30) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowego obowiązku 

transmitowania i utrwalania obrad Rady Miasta Dynów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk, a także udostępniania tych nagrań w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej gminy.  

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 art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

4. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych 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 Miejska Dynów- w zakresie udostępniania nagrań zrealizowanych za 

pomocą środków technicznych do transmisji i rejestracji obrazu i dźwięku z obrad Rady Miasta, 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 (www.rada.dynow.pl) za pośrednictwem BIP Miasta Dynów 

(www.bip.dynow.pl) oraz na stronie internetowej Miasta (www.dynow.pl) oraz za pośrednictwem 

portalu YouTube na kanale Gminy Miejskiej Dynów (www.youtube.com). 

5. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.   

6. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa 

w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich 

wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.  

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 Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne 

do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W pozostałym zakresie 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody 

lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych. 

10. Wchodząc  na obszar objęty transmisją podczas sesji Rady Miasta Dynów- decydują się Państwo- 

i wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych. 

11. Przetwarzanie Pana /Pani danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu.  
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