
KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) 

informuję, iż: 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie sesji Rady Miejskiej w Pińczowie 

jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, ul.3 Maja 10, 

kontakt tel.412345231, e-mail: burmistrz@pinczow.com.pl 

 Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 

iod@pinczow.com.pl  lub telefonicznie 412345261. 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy     

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także zadań wynikających z innych ustaw, 

porozumień zawartych przez Gminę z organami administracji rządowej  i samorządowej. 

 Dane osobowe Administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie   

i w granicach przepisów prawa. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne celem realizacji obowiązku,       

o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy o samorządzie gminnym zgodnie, z którym obrady 

Rady  Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

 Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie 

z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 18 ustawy z dnia  

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie  

 

 Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych każdy ma: 

 

  prawo dostępu do swoich danych; 

  prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 

  prawo do usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się  

z    obowiązku    wynikającego z przepisu prawa; 

  prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

  prawo wniesienia sprzeciwu; 

  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO. 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora 

zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego. 

 Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 


