KLAUZULA INFORMACYJNA
dla uczestników obrad Sesji Rady Miejskiej w Prabutach
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, którego
siedzibą jest Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, tel. 55 278 20
02, email: biuro@prabuty.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@prabuty.pl lub listownie na adres: Urząd Miasta
i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO oraz do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. e RODO i będzie się odbywać w celu wykonania
obowiązku transmitowania i utrwalania obrad Rady Miejskiej za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas adekwatny dla trwania sesji Rady Miejskiej
w Prabutach. Dane osobowe uzyskane podczas rejestracji sesji będą podlegały powszechnej
publikacji. Obraz i dźwięk rejestrowane przy użyciu kamery wideo podczas sesji Rady Miejskiej
w Prabutach będą transmitowane poprzez Internet, a następnie udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej w celu zapewnienia transparentności i jawności życia publicznego.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi
przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię
Europejską.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
powyżej celu przetwarzania, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych, prawo do:







dostępu do danych osobowych,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych.

8. Pani/Pana udział w sesji Rady Miejskiej oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, takich jak imię i nazwisko, wizerunek, barwę głosu, informacje udzielone przez osobę,
której dane są przetwarzane, podczas udzielania wypowiedzi czy też wynikające z dyskusji
i zachowań – z pełną odpowiedzialnością tej osoby za ewentualne naruszenia prawa.
9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest nieprawidłowe przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.

