Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasta Oleśnicy, z siedzibą
w Urzędzie Miasta Oleśnicy, ul. Rynek Ratusz, 56-400 Oleśnica.
2. W Urzędzie został powołany Inspektor Ochrony Danych – Sekretarz Miasta Zbigniew
Rybak, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem
danych, przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: z.rybak@um.olesnica.pl
lub telefonicznie pod numerem 71 7982110.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze w oparciu o art.6 ust.1 lit. c RODO oraz gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi art.6 ust.1 lit. e w zw. z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) stanowiącym, iż
“Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i
na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”.
4. Transmisja obrad sesji Rady Miasta Oleśnicy jest dostępna w sieci Internet pod
adresem https://www.olesnica.pl/miasto/aktualnosci/. Wszystkie nagrania z sesji
zamieszczane są na stronie internetowej https://www.olesnica.pl/urzad/sesje-radymiasta/sesje-rady-miasta/ i udostępniane bezterminowo. Nagrania zapisane na
nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
5. Podmiotami uprawnionymi do przetwarzania Pani/Pana danych w postaci wizerunku,
głosu oraz danych przekazanych podczas wypowiedzi 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.2018.1330 ze zm.) i jest
udostępnianie w sieci Internet.
6. Dane osobowe pozyskane w trakcie obrad sesji Rady Miasta Oleśnicy nie są
poddawane profilowaniu oraz nie dokonuje się w oparciu o nie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji. Dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych a także - w
przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
8. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza
obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator
RODO - 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)

Informujemy uczestników sesji Rady Miasta Oleśnicy, iż obrady są
transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest udostępniana w Internecie na stronie
https://www.olesnica.pl/miasto/aktualnosci/
oraz zamieszczana na stronie internetowej https://www.olesnica.pl/urzad/sesje-radymiasta/sesje-rady-miasta/
Klauzula informacyjna udostępniona pod adresem
https://idumolesnica.bip.gov.pl
https://www.olesnica.pl/urzad/sesje-rady-miasta/sesje-rady-miasta/

