Informujemy, że w celu zapewnienia transparentności życia publicznego oraz powszechnego
dostępu do obrad Rady Miejskiej w Kolonowskiem, a także w celu realizacji obowiązku
prawnego z mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z
2018 r., poz. 994, z późn. zm.), sala posiedzeń Rady Miejskiej jest monitorowana przy pomocy
urządzeń audiowizyjnych (kamer), przy pomocy których prowadzona jest w czasie
rzeczywistym transmisja obrad Rady Miejskiej w Kolonowskiem oraz sporządzane są nagrania
obrad, które następnie są archiwizowane oraz publikowane przez Burmistrza Kolonowskiego.
Transmisja oraz publikacja nagrań prowadzone są przy użyciu następujących kanałów
komunikacji:
•

Strony internetowej Miasta i Gminy Kolonowskie www.kolonowskie.pl – prowadzonej

przez Burmistrza Kolonowskiego (zamieszczenie hiperłącza do kanału YouTube),
•

Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kolonowskie.pl) – prowadzonego przez

Burmistrza Kolonowskiego (zamieszczenie hiperłącza do kanału YouTube),
•

Portalu YouTube (youtube.com) – prowadzonego przez Google LLC – spółkę prawa

amerykańskiego, zarejestrowaną w stanie Kalifornia (USA), będącą sygnatariuszem programu
Tarcza Prywatności (Privacy Shield) mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa
danych osobowych.
Poprzez Państwa uczestnictwo w obradach Rady Miejskiej, może dojść do utrwalenia
Państwa wizerunku lub głosu oraz upublicznienia ich w drodze prowadzonej transmisji oraz
nagrań archiwizowanych i publikowanych przy użyciu wskazanych kanałów komunikacji.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą
Państwo w poniższej klauzuli informacyjnej. W odniesieniu do nagrań publikowanych na
portalu YouTube odrębnym administratorem tych danych jest spółka Google LLC,
przetwarzająca je w oparciu o własną politykę prywatności.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych
osobowych mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
KLAUZULA INFORMACYJNA - dotycząca transmitowania za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej w Kolonowskiem
Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:
1.

administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Gmina

Kolonowskie

reprezentowana przez Burmistrza Urzędu i Gminy Kolonowskie, Urząd Miasta i Gminy
Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, NIP: 7561881013, numer telefonu:
77 4611 140, poczta elektroniczna: umig@kolonowskie.pl,

2.

ustanowiono Inspektora Ochrony Danych osobowych: ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110

Kolonowskie, kontakt: iod@kolonowskie.pl,
3.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być

podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzające), w tym dostawca oprogramowania służącego do transmisji
obrad,
4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane będą w celu realizacji ustawowego

obowiązku Administratora, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony w JRWA (tj.

okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych),
6.

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie; prawa te mogą podlegać ograniczeniu na podstawie określonych
przepisów prawa,
7.

posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

