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Realizuj4c obowi4zek infbnlacyjny wynikaj4cy

z

arr. 13 ust.

tnLwtqK

I i ust. 2 Rozporzldzenia

parlamentu

Europejsl<iego i Rady (UE)20161679 z dria2J kwietria2016 r.w sprawie ochrony os6bfizycmych
w zwiqzku z przetw'(trzanient dctnych osobowych i w sprawie swobidnego przeplywu takich' danych
oraz uch)tleniu dyrekt-yv'y 95/16iWE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych
uprze;mie

,,RODO,,;,
irifonnLrjemy o zasadach przetwarzaria PanilPana danych osobowych 'oraz o przystugujacych
w zwi4zku z tyn PanilPanu prawach.

I.

Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest IJrz4d Gminy
w Trzcianie, Trzciana 302,32-733 Trzciana,, reprezentowany przezW6jta Gminy.
flil. W przypadku pytari i w4tpliwoSci dotycz4cych sposobu oraz zakresu przetwaruania pani/Pana
danych osobowych w zakresie utrwalania przebiegu sesji Rady Gminy Trzciana
z wykotzystaniem urz4dzefl rejestruj4cych obraz i dzrvigk, jak r6wniez przystuguj4cych
Pani/Panu praw, posiada Pani/Pan mozliwofi skontaktowania sig z Inspekiorem -O"1rony
Danych Osobowych Urzgdu Gminy w Trzcianie za pomoc4 adresu dw.rodo@email.com
lub telefonicznie: 797-719-567, jak r6wnieZ listov
edrqsldrntlrl$IalglA, umieszczaj4c dopisek ,,Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych".
III. Pani/Pana dane osobowe w postaci barwy glosu, wizerunku mog4 zosta6 zarejestrowarLe przpz
urzqdzenia rejestruj4ce obraz i d2wiEk, w celu realizacji przez Radg Gminy jej zadafi,
a podstawQ prawn4 ich przetwarzania bez Pani/Pana odrgbnej zgody jest art. 6 ust. I
lit. c RODO, co oztlacza, 2e przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbgdne
do wypelnienia obowiqzku prawnego wynikaj4cego zart.20 ust. lb ustawy zdniaS marca i990
r. o ,sqmorzqdzie gminnym (T. J. Dz. U. 2018 poz. 994 z p62n. zm.), a dotycz1cegojawno6ci
dzialalno6ci organ6w sarnorz4dowych, w szczegolnoSci: prawa obywateli do uzyskiwania
infonnacji, wstgpu na sesje Rady Gminy i posiedzenia Jej komisji, a takhe dostgpu
do dokument6w wynikaj 4cych z wykonywania zadah publicznych, w tym protokol6w posiedzefi
organ6w Gminy i komisjiRady Gminy.
ry. Pani/Pana dane osobowe nie bEde przeka4,wane do panstwa trznciego/organizacji

V.

VL
VIL

VIII.

migd4'narodowej.

Odbiorcami Pani,/Pana danych osobowych mog4 by6 podmioty uprawnione na podstawie
przepis6w prawa oraz podmioty realizuj4ce zadania publiczne na podstawie odrgbnej umowy
powierzenia danych oraz osoby trzecie w zwiqzku z Am, iz nagranie stanowi informacjg
publiczn4 w rozumieniu ustawy zdnia 6 wrzeSnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej
(T.J. Dz. U. 2018 poz. 1330 ze zrn.) ijest udostgpniane na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu.
Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane przez olcres wymagany do realizacji obowi4zku

ustawowego, a wskazany przez odrgbne przepisy prawa odnosz4ce sig do archiwizacji
w orga nach ad rn i n i stracj i pu bl icznej.
W przl'padku przetwarzania darrych osobowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofn46 zgodg dotycz4c4
przetwarzanych danych osobowych bez wptywu na zgodno6l z przepisami prawa uprzednio
dokonanego pnetwaftania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofrrigciem.
Nie dotyc4r to sytuacji, w kt6rych dane osobowe Pani/Pana podlegai4 archiwizacji zgodnie
z przepisami prawa wi4il4cymi Administratora.
Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do nagrania oraz prawo do jego usunigcia, w tej czgsci
nagrania, kt6ra ujawnia Pani/Pana dane osobowe, a kl6re nie stanowi4 informacji publicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze6nia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (T.J. Dz. U.
2018 poz. 1330 ze zm.). Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych
doku rnent6u'
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IX.

postaci nagrania Pani/pana barwy glosu, wizerunku

danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
Posiada PanilPan prawo do wniesienia skargi do organu
ochrony danych osobowych, w pr4,padku powzigcia in

przekazanych przy

ji

go wladciwego w sprawach
o niezgodrnp, prawem ich

przetwarzaniu. Od dnia 25.05.2018 r. organem nadzorczym wlaSciwym
danych osobowych bgdzie Prezes Urzgdu Ochrony Danych
X.

Podanie przezPaniq,lPana danych osobowych w postaci
przy ich u4yciu danych Administratorowi ma charakter
Rady Gminy lub posiedzeniu komisji Rady Gminy, wstgp na
komisji Rady Cminy). Nagrywanie sesji Rady Gminy lub
nie ma wplywu na realiz-acjg przez pani4/pana praw zwi
posiedzeniu. W przypadku chgci skorzystania z przysluguj4c,
sig bezpoSredrrio do Administratora nagrania.
XI. Pani./Parra dane osobowe co do zasady nie bgde
zautonatyzowanej decyzji i nie bgd4 przetwarzane w celu

ich uzyciu

w

sprawach ochrony

glosu, wizerunku i prznkazarry ch
ny (np. zabranie glosu na sesji
i9 Rady Gminy lub posiedzenie
posiedzeri komisji Rady Gminy
z uczestnictwem na sesji lub
h Pani/Panu praw naleZy zuur:6ci6

w
lowania.

celu podejmowania

