INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnicy obrad sesji
Rady Gminy Limanowa
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na
przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9
ust. 2 lit. e 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 2016 r. – tzw. RODO.
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa tel. 18 3372 252, e-mail:
sekretariat@gminalimanowa.pl jest Wójt Gminy Limanowa. Urząd Gminy Limanowa,
z mocy ustawy o samorządzie gminnym, realizuje zadania należące do kompetencji Wójta
Gminy Limanowa.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wójt Gminy Limanowa 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@gminalimanowa.pl,
2) listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych,
z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”.
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy
zgodnie z art. 11b i art. 20 lit. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w
związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
gminy oraz z winny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20 list. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Odbiorcami Pana/Pani
danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Limanowa, radni Rady Gminy
Limanowa, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy firmy
obługującej system do nagrywania i utrwalania obrad sesji.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów 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.
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1)
dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3)
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy
prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych.
VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
VIII.

PODANIA

DANYCH

ORAZ

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

Administrator Danych Osobowych

