Klauzula Informacyjna
dla wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Pacyna
1. Zgodnie z art. 20 ust 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994) obrady rady gminy są transmitowane i
utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Pacyna jest dostępna na żywo w sieci
Internet; nagrania z sesji zamieszczane są na kanale Urzędu Gminy Pacyna w
serwisie youtube.com oraz
na stronach bip.pacyna.mazowsze.pl,
pacyna.mazowsze.pl.
3. Z uwagi na prowadzenie transmisji na żywo brak jest możliwości technicznych
anonimizowania wizerunku, potencjalny uczestnik sesji Rady Gminy Pacyna
nie będący osobą publiczną powinien być tego świadomy. Nagrania sesji nie
będą anonimizowane. Uczestnicy sesji Rady Gminy Pacyna wyrażają zgodę
na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych i wizerunku.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
- Wójt Gminy Pacyna informuje, że jest administratorem Państwa danych
osobowych w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541
Pacyna.
5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Damian Busler –
informatyk; kontakt e - mail: iodo@pacyna.mazowsze.pl.
6. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1
pkt c RODO, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w celu
zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy
publicznej.
7. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
8. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i
kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu i profilowaniu przy realizacji
obowiązku transmisji i utrwalania obrad.

