Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Hrubieszów
informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów 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 – RODO) w
szczególności art. 13 ust. 1 i ust. 2 wymienionego rozporządzenia oraz w poszanowaniu Pani / Pana prawa do
prywatności prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą zasad przetwarzania przez nas Pani / Pana
danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Hrubieszów z siedzibą ul. B. Prusa 8,
22 - 500 Hrubieszów.

2.

Administrator Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się
Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Może się Pani/Pan skontaktować z IOD pisząc na
adres siedziby Administratora lub poprzez email wysyłając wiadomość na adres: iod@hrubieszow-gmina.pl

3.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit c RODO i będzie odbywać się w celu możliwości wykonywania
przez Urząd Gminy Hrubieszów ustawowych zadań publicznych, w szczególności wynikających z prawa
obywateli do uzyskiwania informacji publicznych. Ponadto działalność kolegialnych organów władzy
publicznej pochodzących z powszechnych wyborów jest jawna a posiedzenia powszechnie dostępne
w związku z czym Rada Gminy ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów wizualnych
i teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady. Dane będą przetwarzane w szczególności na
podstawie:
a) art. 20 pkt 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
b) art. 18 i 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4.

Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy sesji Rady oraz osoby odtwarzające nagranie z sesji
w Internecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną i jest dostępne publicznie poprzez
stronę internetową https://hrubieszow-gmina.sesja.pl.

5.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli państw leżących poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym

6.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały
zebrane i w czasie określonym przepisami prawa.

7.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy nasza instytucja jest zobowiązana
prawnie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji obowiązku ustawowego lub wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym.

8.

Niezależnie od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez naszą instytucję przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa. Skargę może Pani/Pan wnieść do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.

Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich przetwarzanie wynika
z przepisu prawa. W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika z przepisu prawa niepodanie danych
będzie skutkować brakiem możliwości załatwienia sprawy (tj. wejścia na obrady sesji Rady Gminy).

10. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.

