KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. nagrywania dźwięku i obrazu
oraz transmitowania przebiegu sesji Rady Miejskiej w Białej
Zgodnie z art. 13 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) zwanego dalej RODO informuje się,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biała reprezentowana przez
Burmistrza Białej z siedzibą : Urząd Miejski w Białej ul. Rynek 10, 48-210 Biała,
adres e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan
kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych - Krzysztofem Krancem pod
adresem:
Urząd Miejski w Białej ul. Rynek 10, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com
tel. 509 947 925.
3) Dane osobowe będą Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze .
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 20 ust. 1b ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym , stanowiącym iż obrady rady są transmitowane
i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc więc w
sesji Rady Miejskiej w Białej wyraża Pani/Pan zgodę na rozpowszechnianie wizerunku
utrwalonego podczas obrad , w sposób o którym mowa w pkt 5 niniejszej klauzuli.
5) Transmisja obrad Rady Miejskiej w Białej jest dostępna w sieci internet. Nagrania z sesji
zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem
www.bip.biala.gmina.pl w zakładce „ RADA MIEJSKA” oraz na stronie internetowej
Urzędu pod adresem: www.biala.gmina.pl w zakładce: „Nagrania z sesji Rady Miejskiej”.
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres jaki określa instrukcja
kancelaryjna – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku , barwy głosu i
przekazania poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora 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.
8) W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przy przetwarzanie danych osobowych naruszane są
przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,
Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
10) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany .
11) Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

