
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, że obrady Rady Miejskiej 

w Bardzie są nagrywane i transmitowane przez Internet. 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo, kontakt: 

ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, numer tel. 74 81 71 478.  

 

1) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  można skontaktować się wysyłając wiadomość na 

adres e-mail: iod@bardo.pl. 

 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych obowiązków na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z: 

• art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowiący, iż “Obrady 

rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

• art. 11b ust. 2 ww. ustawy zgodnie z którym, każdy obywatel ma prawo do uzyskania 

informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających 

 z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji 

rady gminy. 

• art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którymi działalność organów 

gminy jest jawna, zaś Rada Miejska ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów 

audiowizualnych lub teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady. 

 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez 

wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na 

podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby 

trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną.  

 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

 

5) Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

 

6) W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

7) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
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