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Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130)
nakłada na samorząd gminny od nowej kadencji tj. 2018-2023, obowiązek
transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
obrad rady gminy.
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
W związku z powyższym informujemy, że każda osoba, która w dniu
26 czerwca 2019 roku
1) będzie
obecna
na
sali
narad
podczas
obrad
sesji
–
dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jej wizerunku,
2) będzie obecna na sali narad podczas obrad sesji oraz zabierając głos –
przedstawi się - dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (w tym wizerunku).
Obecność na sali narad podczas transmisji i nagrywania obrad rady gminy, udział w
sesji rady gminy, jest równoznaczny z dobrowolnym wyrażeniem zgody na
rozpowszechnianie danych osobowych (w tym wizerunku), poprzez udostępnienie
transmisji i nagrania z posiedzenia rady gminy na stronach internetowych:
http://www.bip.zbroslawice.pl
oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
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), dalej
RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zbrosławice;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu 602762036,
3. Administrator przetwarzał będzie dane osobowe osób uczestniczących w sesji, gdyż jest to niezbędne do
wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego, tj.: realizacji art. 1b ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130):
„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”
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia (RODO)
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po
tym czasie - zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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