KLAUZULA INFORMACYJNA
(transmisja sesji rady miejskiej)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 , art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UEL.2016
Nr 119 st. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miasto i Gmina Ostrzeszów
z siedzibą w:

ul. Zamkowa 31, 63 — 500 Ostrzeszów

reprezentowany przez : Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem: iod@ostrzeszow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, a ich źródłem są informacje pochodzące
z nagrania wykonywanego w trakcie sesji rady miejskiej.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w podanym powyżej zakresie i celu jest art 20
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 t.j.).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie/będą:
Miasto i Gmina Ostrzeszów – nagranie ma charakter publiczny z mocy aktu prawnego
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku
ustawowego ciążącego na administratorze danych osobowych,
6. Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej Ostrzeszów, jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji
zamieszczane

są

na

profilu

Urzędu

Miasta

i

Gminy

na

stronie:

https://crv.pl

oraz

http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/?c=1176 bezterminowo.
7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo
do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań
8. Z uwagi na prowadzenie transmisji na żywo brak jest możliwości technicznych anonimizowania
wizerunku, potencjalny uczestnik sesji Rady Miejskiej, nie będący osobą publiczną powinien być tego
świadomy. Nagrania sesji Rady Miejskiej nie będą anonimizowane;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczy Pani/Pana narusza
przepisy RODO,

…………………………………
(data i podpis)

