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DOKUMENT OPRACOWANY 

PRZY WSPÓŁPRACY:  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Sesja Rady Gminy 

 

Drogi Uczestniku, 

Wypełniając obowiązek informacyjny jaki nałożyło na nas ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych (RODO) pragniemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania danych, które zostały 

zarejestrowane podczas nagrywania sesji Rady Gminy oraz przysługujących Ci prawach. 

Kto jest  administratorem Twoich danych osobowych.  

Administrator to np. osoba lub instytucja, która gromadzi Twoje dane i dzięki temu wykonuje swoją 

pracę. My jako Urząd Gminy Wyryki mamy obowiązek organizowania sesji Rady Gminy, w tym 

zapewnienia środków technicznych do rejestrowania i transmisji obrad. Kamery, które będą 

rejestrowały jej przebieg mogą utrwalić Twój wizerunek, który jest daną osobową i w związku z tym 

staniemy się Administratorem Twoich danych osobowych - Wójt Gminy Wyryki, z siedzibą 

w Wyrykach, 22-205 Wyryki, Wyryki-Połód 154. 

Z kim się możesz skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich 

danych osobowych 

Administrator wyznaczył specjalną osobę - Inspektora Ochrony Danych, który udzieli Ci 

szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby się 

z nim skontaktować pisz na adres e-mail: iod@pcat.pl lub wyślij list na adres: Urząd Gminy 

w Wyrykach, 22-205 Wyryki, Wyryki-Połód 154. 

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze tj. transmisji oraz utrwalenia obrad na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w zw. z art. 

20 ust 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Komu możemy udostępnić Twoje dane  

Realizując swoje obowiązki udostępnimy Twoje dane podmiotom obsługującym transmitowanie 

obrad. Twoje dane będą również zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej.  

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe 

Nagrania z obrad będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe 

Sesje Rady Gminy będą utrwalane za pomocą kamer, a to oznacza, że będą one rejestrowały Twoje 

dane osobowe czyli wizerunek podczas udziału w obradach Rady Gminy. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale konieczne by móc uczestniczyć w obradach.  

Jakie przysługują Ci prawa  

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane to masz prawo do dostępu do treści swoich danych oraz 

ograniczenia ich przetwarzania. 

Prawo wniesienia skargi 

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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