
KLAUZULA INFORMACYJNA - nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2017 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 (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję o
zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Liniewo 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@liniewo.pl 

3) Celem przetwarzania jest udostępnienie w Internecie nagrania przebiegu sesji osobom zainteresowanym oraz wykonanie
obowiązku jawności działania organów gminy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO, art. 201b ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z 
którymi działalność organów gminy jest jawna, zaś Gmina Nowa Karczma ma obowiązek sporządzania i udostępniania 
materiałów audiowizualnych lub teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady.

4) Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy sesji Rady oraz osoby odtwarzające nagranie z sesji w Internecie,

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6) Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa

7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania dźwięku 
lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej a które zostały przekazane dobrowolnie np. poprzez czynny udział 
Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Gminy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych 
w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu  danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie 
ma w tym przypadku zastosowania.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest 
dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji Rady Gminy), a nagrywanie sesji Rady 
Gminy i przebiegu komisji Rady Gminy nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem
na sesji Rady Gminy lub posiedzeń komisji Rady Gminy (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie). Utrwalenie 
wizerunku Pana/Pani osoby za pomocą kamery i jego transmisja w Internecie jest obowiązkiem ustawowym Gminy. W 
przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora 
nagrania tj. Gminy Liniewo.

10) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą 
przetwarzane w celu profilowania.


