
 

RODO – TWOJE DANE OSOBOWE 

 

Klauzula informacyjna 

obowiązująca w Urzędzie Gminy Dobra w związku z treścią Rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119.1). 

 

  TRANSMISJA I UTRWALANIE OBRAD SESJI RADY GMINY DOBRA 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Informujemy, że obrady Rady Gminy Dobra są transmitowane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk,  zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).  

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i 

upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO. 

 

Transmisja i nagranie swoim zasięgiem obejmują salę, w której odbywają się 

posiedzenia Rady Gminy Dobra. 

Zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i 

wolności, w granicach naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

 

Informujemy, że nagranie z obrad sesji Rady Gminy możemy przekazywać 

instytucjom powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania prawa np. 

policji, sądom. 

Osobą odpowiedzialną (Administratorem Danych Osobowych) za przetwarzanie 

danych osobowych pozyskanych przez system rejestrujący obraz i dźwięk jest Wójt 

Gminy Dobra, która powołała Inspektora Ochrony Danych. 

Kontakt: inspektorodo@dobraszczecinska.pl 

 

Państwa dane osobowe przechowywane będą stosownie do kryteriów określonych 

w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt organów 

gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki 

oraz w Instrukcji Archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 

1, nr 2 i nr 6 do 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. Dane osobowe będą 

przechowywane wieczyście w archiwum. 

 

 

 



Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.: 

  

• przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, 

• W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia 

zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie. 

  

Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych 

Administrator Danych Osobowych przeanalizuje czy podstawy do dalszego ich 

przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. 

  

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania. 

 

 


