INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z TRANSMITOWANIEM, UTRWALANIEM ORAZ UDOSTĘPNIANIEM OBRAD RADY MIEJSKIEJ W KCYNI
Zgodnie z art. 13 ust 1-2 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 (dalej „Rozporządzenie”), informujemy, że:
1. Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Kcyni, zwany dalej: "Administratorem", z siedzibą w Kcyni, przy
ul. Rynek 23, tel. 52 589 37 21, e-mail: iod@kcynia.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Ci na mocy Rozporządzenia.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia,
adres e-mail: iod@kcynia.pl.
Dane kontaktowe IOD dostępne są także na stronie internetowej Gminy Kcynia – www.kcynia.pl - w zakładce „RODO”.
3. Informacja o wymogu podania danych i o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania
W przypadku wzięcia udziału w obradach Rady Miejskiej w Kcyni podanie przez Ciebie danych osobowych (wizerunku oraz głosu)
jest wymogiem ustawowym.
4. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) – w szczególności zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych
organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 20 ust 1b w związku z art. 11b Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), a także do celów archiwalnych na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).
5. Informacja o odbiorcach danych
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firma
świadcząca usługę nagrywania oraz transmisji oraz administrator Biuletynu Informacji Publicznej. Z uwagi na transmisję oraz
późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne.
6. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Informacja o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Informacja o okresie przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217
ze zm.).
9. Informacja o przysługujący Ci prawach
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci 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 nagrania wizerunku oraz głosu) nie
mają w tym przypadku zastosowania.
W każdym momencie masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy Rozporządzenia.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przekazanej informacji masz prawo skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem
Ochrony Danych, do którego kontakt podaliśmy w punkcie 2 niniejszej informacji.

