Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych podczas
nagrywania dźwięku obrazu z przebiegu Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Zgodnie z art. 13 ust.1i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L
Nr 119, str. 1) zwane RODO, i n f o r m u j e m y :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Borku Wlkp. jest Burmistrz Borku Wlkp., który ma swoją siedzibę w Borku Wlkp.
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., tel. 65 5716120; fax 65 5715893;
sekretariat@borekwlkp.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować
się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
tel. 607 753 475, e-maila : daneosobowe24h@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku oraz barwy głosu przetwarzane są przez
urządzenia nagrywające podłączone do systemu obsługi Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez urząd jego zadań publicznych,
a podstawą prawną bez Pani/Pana odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Oznacza to, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy
powierzenia danych oraz osoby trzecie, w związku z tym ich nagranie stanowi
informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i jest
udostępnione na stronie gminy i Biuletynie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia
(anonomizacji) tylko w tej części nagrania dźwięku i obrazu, która ujawnia Pani/Pana
dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej i które zostały przekazane dobrowolnie
np. poprzez czynny udział w obradach sesji Rady Miejskiej.
Prawo do sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych osobowych
w postaci wizerunku, nie ma w tym przypadku zastosowania.
6) Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi w organach administracji publicznej.

