
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem do debaty nad
raportem o stanie Gminy Tarnowiec

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję się, iż 
1. Administratorem danych osobowych jest:
a) Gmina Tarnowiec reprezentowana przez Wójta Gminy Tarnowiec z siedzibą pod adresem Tarnowiec 211, 38-204
Tarnowiec. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie: 13 42 555 00 lub pisemnie na adres siedziby. 
b)  Rada  Gminy  Tarnowiec  reprezentowana  przez  Przewodniczącego  Rady,  z  którym  można  się  skontaktować
telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1
lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej  powierzonej  administratorowi,  w  związku  z  art.  28aa  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) tj. przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie gminy.
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 713) tj. obrady rady gminy będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora:
a)  rozpatrzenia zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Tarnowiec,
b) zapewnienia transmisji i utrwalenia nagrań z przebiegu obrad sesji Rady Gminy Tarnowiec. 
5. Dane osobowe osób, które udzieliły Pani/Panu poparcia będą przetwarzane zgodnie z celem, do którego zostały
zebrane.
6. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane wyłącznie do innych uprawnionych lub
upoważnionych z mocy prawa podmiotów.
7.  Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  (tj.  państw
trzecich) lub organizacji międzynarodowych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a
po  tym czasie,  przez  okres  oraz  w zakresie  wymaganym przez  przepisy  powszechnie  obowiązującego  prawa  w
zakresie archiwizacji.
9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i
nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
11.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pouczenie: 
W związku z Rozporządzeniem 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) oraz w związku z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) zbierając podpisy popierające
Pani/Pana zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Tarnowiec proszę zachować w poufności
przekazane dane osobowe oraz chronić je przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich. 
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