
LAUZULA INFORMACYJNA 

Uczestnicy obrad sesji

Rady Miejskiej w Radkowie

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Miejskiej w Radkowie są transmitowane  i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej w Radkowie wyrażacie Państwo zgodę na
przetwarzanie  i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia
ochronie  danych  osobowych Parlamentu  Europejskiego i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.).

Zgodnie z art. 13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radków, ul. Rynek 1, 57-420 Radków,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – u.krol@radkowklodzki.pl,

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  są  przetwarzane  w  celu  realizacji  jawności  działania  organów gminy  zgodnie
z art. 11b  i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994
z późn. zm.) w związku z art. 18 ustawy z dnia  6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.
z 2018r. ,poz.1330 z późn. zm.),

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione  na podstawie przepisów prawa
oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r. ,poz.1330 z późn. zm.) i jest udostępniane
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie i na stronie internetowej Gminy
Radków,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną,

6) ma Pani/Pan prawo do dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania,
która  ujawnia  Pani/Pana  dane,  a   które  nie  stanowią  informacji  publicznej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  ( Dz. U. z 2018r.  ,poz.1330 z późn.  zm.).  Prawo do
sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pani/Pana obrazu i barwy głosu
nie ma w tym przypadku zastosowania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą 
profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
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