KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca uczestników obrad sesji Rady Gminy Pakosław
Zgodnie z 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) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest Wójt
Gminy Pakosław.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z inspektorem ochrony danych pisemnie na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail
iod@pakoslaw.pl.
3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 20 ust. 1b ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c 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).
4. Nagrania są udostępnione na stronie https://www.youtube.com/channel/UCPPqc6Fa-3NWx-Zoh4RI3aA.
5. Transmisja i nagranie z przebiegu sesji stanowią informację publiczną i są udostępniane każdemu pod w/w
adresem internetowym.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego,
a po tym czasie, przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.
7. Administrator nie zamierza przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie będą one podlegały
profilowaniu.
8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzanie, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

