Obowiązek informacyjny Gminy Boguchwała w zakresie transmitowania i utrwalania
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.

Administratorem Pani/Pana danych jest: Gmina Boguchwała z siedzibą przy ul. Suszyckich 33,
36-040 Boguchwała dalej: Gmina

2.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Gminy a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan z nami skontaktować za pomocą adresu: um@boguchwala.pl lub z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iod@boguchwala.pl

3.

Administrator danych osobowych –Gmina Boguchwała- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a.

realizacji ustawowego obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
zw. z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym;

b.

w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

5.

Nagrania obrad Rady Miejskiej w Boguchwale będą udostępniane w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz za pośrednictwem portalu YouTube.

6.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a.

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
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b.

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają
dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

8.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

9.

Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. a, b oraz d RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.

11.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Gminę
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w sposób następujący:
a.

listownie na adres korespondencyjny ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

b.

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

12.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.

13.

Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

