
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE 

TRANSMITOWANIA I UTRWALANIA OBRAD RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

 

Szanowni Państwo 

 

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Gminy Stary Lubotyń są transmitowane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Stary Lubotyń wyrażacie Państwo zgodę na 

przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e 

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 –tzw. RODO) 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stary Lubotyń. 

Dane kontaktowe : 07-303 Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 42, e-mail: wojt@lubotyn.pl, tel. 29 6446422 w. 110. 

 

Inspektor ochrony danych 

Dane kontaktowe: 07-303 Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 42, e-mail: iod@lubotyn.pl, tel. 29 6446422 w.102. 

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe (wizerunek i głos) przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) - realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z 

art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  

 

Odbiorcy danych osobowych  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być nieograniczony krąg osób, w związku z obowiązkiem 

transmitowania i zamieszczania nagrań z obrad rady gminy w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej gminy.  

 

Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a następnie przez 

okres wynikający z przepisów prawa odnoszących się do archiwizacji dokumentów w organach administracji 

publicznej.  

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do 

informacji o procesie ich przetwarzania. Pozostałe prawa: prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w postaci wizerunku oraz 

głosu) nie mają w tym przypadku zastosowania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem RODO. 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (wizerunku oraz głosu) jest dobrowolne, ale konieczne w związku 

z uczestnictwem w obradach rady gminy. 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


