
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej w Nowy Korczynie na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)) – w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Miasta za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 

 

Wypełniając obowiązek określony zapisami 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) (dalej: RODO) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe 

jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie (dalej: Burmistrz).  

Kontakt z Administratorem: 

• listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,  

• przez e-mail: gmina@nowykorczyn.pl  

• telefonicznie: (41) 234 54 05 

2. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem 

można się kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,  

• przez e-mail: iod@nowykorczyn.pl 

3. Dane osobowe w postaci wizerunku, głosu oraz przekazanych poprzez wypowiedź danych są przetwarzane przez Burmistrza w 

celu: 

• wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., którym jest 

obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej jest: 

• obowiązek prawny ciążący na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 20 ust. 1 lit. b) ustawy dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym; 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku, głosu oraz 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 w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429 z późn. zm.) i jest udostępnianie na 

stronei Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.nowykorczyn.pl/page.php?kat_id=1&id=365&parent_id=365 oraz na kanale 
https://www.youtube.com/channel/UCqOPtIqsSN3PB6Z57HxyW3A. W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ 

Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. 

6. Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli 

poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. Dodatkowo informujemy, że: (prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych) 

1) Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora: 

a) dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),  

b) sprostowania danych (art. 16 RODO),  

c) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

d) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

e) prawo do cofnięcia zgody w stosunku do danych przetwarzanych w oparciu o udzieloną zgodę, co nie będzie miało 

wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych, 

f) a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Waszych danych (art. 17 RODO) Burmistrz wówczas nie może już przetwarzać tych danych 

osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 

wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

2) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych. 

3) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4) Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w obradach Rady Miejskiej w Nowym Korczynie. 

5) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym 

profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w 

szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście 

Państwo stroną. 


