Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

KLAUZULA INFORMACYJNY – OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Sztum ul. Mickiewicza 39,
82-400 Sztum. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@sztum.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu transmitowania i utrwalania obrad sesji Rady
Miejskiej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także udostępniania tych nagrań w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum oraz w inny
sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), a
także art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019
poz. 506 ze zm.), ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U.
z 2019 poz. 1429).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci imienia i nazwiska, wizerunku oraz barwy głosu i
przekazywanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa, podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej i prawnej, a także uczestnicy
sesji i osoby odtwarzające nagranie w internecie.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do
realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W pozostałym zakresie
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana
zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i
9 RODO.
7. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo
do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, oraz możliwość ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem
– prawo usunięcia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych
osobowych;
b. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa
w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich
wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w
interesie publicznym.
10. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli
doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i
stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską
odpowiedniego stopnia ochrony.
11. Wchodząc na obszar monitoringu podczas obrad sesji Rady Miejskiej decyduje się Pani/Pan na
udostępnienie swoich danych osobowych.

