KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2017 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
(Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych
oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, z siedzibą w Urzędzie Miasta
i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka;
2) W siedzibie Urzędu funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem przy użyciu poczty
elektronicznej na adres email: iodumig@bystrzycaklodzka.pl, pod nr tel. 74 8 117 659, a także
korespondencyjnie na adres Urzędu: Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka;
3) Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń
kolegialnych organów;
4) Celem przetwarzania jest udostępnienie w Internecie nagrania przebiegu sesji osobom zainteresowanym
oraz wykonanie obowiązku jawności działania organów gminy. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 11b ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 19 ustawy
o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którymi działalność organów gminy jest jawna, zaś Rada
Miejska ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów audiowizualnych lub teleinformatycznych
rejestrujących w pełni obrady sesji Rady;
5) Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej jest dostępna w sieci Internet. Nagrania utrwalające przebieg obrad
sesji są publikowane na dedykowanym do tego celu komputerze w siedzibie komórki organizacyjnej urzędu
właściwej dla informacji turystycznej w terminie od trzeciego dnia po zamknięciu obrad sesji przez okres
1 miesiąca;
6) Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy sesji Rady oraz osoby odtwarzające nagranie z sesji
w Internecie lub na dedykowanym do tego celu komputerze w siedzibie komórki organizacyjnej urzędu
właściwej dla informacji turystycznej, a także upoważnieni pracownicy urzędu;
7) Przebieg sesji w całości utrwala się na nośnikach elektronicznych w formie zapisu cyfrowego obrazu
i dźwięku, który podlega archiwizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania
danych przez administratora;
9) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo
w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Pozostanie to bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pomimo cofnięcia zgody administrator może przetwarzać dane osobowe do celów archiwalnych w interesie
publicznym;
10) Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich przetwarzanie
wynika z przepisu prawa. W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika z przepisu prawa
niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości załatwienia sprawy;
11) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
12) Dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

UWAGA !!!
Wszystkich Uczestników
sesji Rad Miejskich Bystrzycy Kłodzkiej
informujemy, że obrady są transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet,
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na
stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy
Bystrzyca Kłodzka.

Uczestnicząc w obradach sesji
wyrażacie Państwo zgodę
na upublicznienie wizerunku twarzy

