KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKRESIE TRANSMITOWANIA I UTRWALANIA
OBRAD RADY GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ
Wypełniając obowiązek określony w 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 jest Wójt Gminy Solec nad Wisłą z siedzibą w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1,
27-320 Solec nad Wisłą. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail): wojt@solec.pl.
2. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora - Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@solec.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 przetwarzania danych osobowych
w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą jest art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym i art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679.
4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą jest udostępniana na stronie internetowej: http://solecnadwisla.esesja.pl/ oraz Biuletynie
Informacji Publicznej: http://bip.solec.pl/. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych oraz każde inne osoby, gdyż nagranie stanowi informację
publiczną.
5. Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji
i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie
uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.
6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa
odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia 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.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

