
W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  informujemy  -  zgodnie
z art.     13     ust.     1     i     ust. 2   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr
119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Administratorem  Pani/Pana
danych  osobowych  jest  Burmistrza  Miasta  Imielin  reprezentujący  Miasto  Imielin
z siedzibą: 41-407  Imielin ul. Imielińska 81 

Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się  Pani/Pan
skontaktować   w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący
sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu zwiększenia udziału obywateli
w  procesie  wybierania,  funkcjonowania  i  kontrolowania  organów  publicznych
poprzez transmisję, utrwalanie oraz udostępnianie w BIP i na stronie internetowej
Miasta Imielin nagrań z obrad Rady Miasta Imielin, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) -
przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Informujemy, że obrady są transmitowane w internecie, nagrywane i udostępniane,
stąd  musi  sobie  Pani/Pan  zdawać  sprawę,  że  poprzez  uczestniczenie  w  sesji
Pani/Pana wizerunek zostanie udostępniony.

Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  (w  postaci:  wizerunku,  imienia,
nazwiska, funkcji/stanowiska) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
Administratora.  W przypadku  niepodania  swoich  danych,  nie  będzie  możliwości
wzięcia  udziału  w  obradach  Rady  Miasta  Imielin. Może  to  skutkować
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Dane osobowe w postaci  nagrań z obrad Rady Miasta będą usuwane z BIP oraz
strony internetowej Miasta Imielin w terminie roku od zakończenia kadencji Rady
Miasta. Pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa
Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania  archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa,  regulujących czas
przetwarzania  danych,  którym  podlega  Administrator.
W przypadku braku takich przepisów, dane osobowe będą przechowywane do końca
roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym nastąpi przedawnienie lub
wygaśnięcie  roszczenia,  wygaśnięcie  możliwości  wydania  decyzji  lub  innego
orzeczenia,  upływ  terminu  do  wznowienia  postępowania  albo  stwierdzenia
nieważności decyzji lub innego orzeczenia. W przypadkach nieopisanych powyżej,
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dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od daty ich
ostatniego  przetworzenia,  przy  czym  zostaną  one  usunięte  do  końca  roku
kalendarzowego.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie
Administratora  (np.:  podmiotom  serwisującym  systemy  informatyczne/
teleinformatyczne  i  aplikacje,  w  których  przetwarzane  są  dane  osobowe)  oraz
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania.

Pani/Pana dane będą udostępniane w internecie na stronie kanału youtube, na stronie
miasta  www.imielin.pl,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  wniosek
podmiotów, które wystąpiły o udostępnienie nagrań bądź zdjęć z obrad rady gminy.

Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą
profilowane,  chyba  że  takie  działanie  jest  dozwolone  przepisami  prawa,  które
przewiduje  właściwe  środki  ochrony  Pana/Pani  praw,  wolności  i  prawnie
uzasadnionych interesów.

W granicach określonych Rozporządzeniem, macie Państwo prawo do żądania od
Administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania  (poprawiania)  i  ograniczenia  przetwarzania  swoich  danych
osobowych.

Każda  osoba,  której  dane  dotyczą,  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  na
przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.
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