
 
Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69, 58-240 

Piława Górna reprezentowany przez Burmistrza Piławy Górnej. Dane kontaktowe: 74 832 49 10  

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to Agata Janiszewska Skowron , e-mail: 

a.skowron@odo.to 

 3. Pana/Pani dane osobowe, zarejestrowane podczas obrad przez urządzenia nagrywające obraz 

i dźwięk,  przetwarzane są w celu realizacji przez Radę Miejską Piławy Górnej zadań, wynikających 

z art. 20ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym i art. 18 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, dot. jawności działalności organów samorządowych, prawa wstępu na sesje rady 

miejskiej. Podstawą przetwarzania danych w celu realizacji ww. zadań, bez odrębnej zgody, jest 

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są: osoby trzecie w związku z tym, że nagranie stanowi 

informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Piławie 

Górnej oraz stronie internetowej www.pilawagorna.pl oraz podmioty realizujące zadania 

publiczne na podstawie umowy powierzenia danych. 

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

 6.  Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. 

 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do informacji o dokonywanej transmisji, prawo dostępu do 

nagrań oraz prawo do usunięcia danych na zarejestrowanych obrazach w tej części nagrania-o ile 

inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.  

 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu 

ochrony danych osobowych. 

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji), 

a nagrywanie obrad nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych 

z uczestnictwem na sesji Rady Miejskiej Piławy Górnej.  

 10. Podczas transmisji sesji Rady Miejskiej Piławy Górnej oraz ich nagrywania nie dokonuje się  

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

 


