
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. nagrywania dźwięku i obrazu 

oraz transmitowania przebiegu Sesji Rady Gminy Gardeja 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gardeja, ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U.2018.994) stanowiący, 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. Odbiorcami danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą 

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie 

odrębnej umowy powierzenia danych, 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  

(t.j. Dz.U.2018.1330) i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gardeja, na stronie 

internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do nagrania oraz prawo do jego 

usunięcia w tej części nagrania, która ujawnia dane, które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub 

przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub 

obrazu wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania. 

8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Administrator nie profiluje danych osobowych. 

9. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 

zebrane. 

10. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00. 

11. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod numerem telefonu: 

+48 791 150 939 lub pod adresem e-mail: biuro@solved.com.pl. 

 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu 
danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Gminy), a nagrywanie sesji Rady Gminy nie ma 
wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Gminy (np. 
możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie). Utrwalenie wizerunku i barwy głosu osób biorących czynny 
udział w sesjach Rady Gminy oraz transmisja tych danych w Internecie jest uprawnieniem ustawowym 
Gminy. 
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