KLAUZULA INFORMACYJNA
przetwarzanie danych osobowych w związku z obradami
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1
ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel. 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się kontaktować za
pośrednictwem adresu email: iod@um.ostrowiec.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję na adres
Administratora podany w pkt 1.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji
obowiązku prawnego Administratora – transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk obrad Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, wynikającego z art. 20 ust. 1 b ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
w pkt. 3, jak również przez okres wymagany przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa, w szczególności
administracyjnego.

5.

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.

6.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wstęp na sesję Rady Miasta
zobowiązuje Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3.

9.

Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

