Klauzula informacyjna – dla osób
uczestniczących w sesjach Rady
Miejskiej w Chorzelach
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) –
dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego
1, w Chorzelach (kod pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40, adres e-mail:
sekretariat@chorzele.pl.
2. Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich
kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod
adresem e-mail: m.piorkowska@chorzele.pl. lub telefonicznie +48(29)751-65-62.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 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, ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wymogu
przeprowadzenia transmisji obrad Rady Miejskiej w Chorzelach, udostępnienia nagrań i
protokołów z sesji Rady Miejskiej w Chorzelach w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione do wglądu publicznego.
5. Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane firmie zewnętrznej prowadzącej obsługę
serwisową i informatyczną systemu wykorzystywanego do nagrywania i udostępniania
nagrań.
6. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem
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 oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo wycofania zgody w dobrowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
8. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz
wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20, art.
21 Rozporządzenia UE.
9. W przypadku wycofania zgody należy złożyć pisemny wniosek do Administratora Danych.
10.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/na narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
11.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

