Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679
(RODO),
dotycząca przetwarzania danych osobowych
z transmitowania i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku z Sesji Rady Gminy Tarnowiec
TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem przetwarzanych Państwa danych jest Gmina Tarnowiec reprezentowane przez Wójta Gminy z siedzibą w Tarnowcu
211, 38-204 Tarnowiec
Z administratorem można się skontaktować telefonicznie: 13 42 555 09 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się skontaktować poprzez
email: patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze tj. art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 6 ust. 1 lit. e
RODO w związku z realizacją dostępu do informacji publicznej.
ODBIORCY DANYCH
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty, organy
uzyskujące do nich dostęp jedynie na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzeciego tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

