
KLAZULA INFORMACYJNA 
 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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.2016.119.1) dalej RODO informuję  

o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym 

związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14-230 

Zalewo, tel. 89 758 83 77 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Monika Taciak,  

email: iodo@zalewo.pl 

3. Celem przetwarzania jest udostępnienie w Internecie nagrania przebiegu sesji osobom 

zainteresowanym oraz wykonanie obowiązku jawności działania organów gminy. 

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO, art. 11b ustawy o samorządzie gminnym 

oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którymi działalność 

organów gminy jest jawna, zaś Rada Miejska ma obowiązek sporządzania i udostępniania 

materiałów audiowizualnych lub teleinformatycznych rejestrujących  

w pełni obrady sesji Rady. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy sesji rady oraz osoby odtwarzające 

nagranie z sesji w Internecie, a także  upoważnieni pracownicy urzędu.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.3, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (Rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych). 

7. Podanie danych co do zasady jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich 

przetwarzanie wynika z przepisu prawa. W przypadku gdy podanie danych osobowych 

wynika z przepisów prawa niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości 

załatwienia sprawy. 

8. Dane nie będą profilowanie ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego 

przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego 

rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


