Klauzula informacyjna – transmisja obrad Zgromadzenia Związku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
„ZGPD-7” reprezentowany przez Prezesa Zarządu Związku, z siedzibą w Dzierżoniowie przy
ul. Świdnickiej 38, 58-200 Dzierżoniów, telefon: 74 831 50 02, e-mail: biuro@zgpd7.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym
Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl, tel.: 605937609 lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w celu zrealizowania
obowiązku ustawowego określonego w art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (transmisja obrad za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk).
Transmisja na żywo dostępna jest w czasie obrad Zgromadzenia Związku. Archiwalne nagrania obrad
zamieszczane są na stronie internetowej oraz na stronie BIP i udostępniane są za pośrednictwem
serwisu YouTube.
4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) osoby odwiedzające Biuletyn Informacji Publicznej oraz stronę internetową prowadzoną przez
Administratora; opublikowanie nagrań sesji Zgromadzenia Związku jest obowiązkiem
ustawowym i stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej,
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących
archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO,
d) wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
7. Domyślna ochrona danych
Administrator podczas utrwalania i transmisji obrad sesji Zgromadzenia Związku stosuje domyślą
ochronę danych osobowych (art. 25 RODO) poprzez takie usytuowanie kamer, by przetwarzane były
dane osobowe niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. utrwala i publikuje wizerunki oraz
wypowiedzi osób realizujących zadania publiczne, minimalizuje przetwarzanie danych osób trzecich.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będzie się to jednak wiązało
ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

