KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH PODCZAS SESJI RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 19 listopada 2018 roku.
I.

Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych podczas sesji Rady
Miejskiej w Lwówku jest: Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą: ul. Ratuszowa 2,
64-310 Lwówek, tel./fax.: 61 44 14 024, e-mail: urzad@lwowek.com.pl .

II.

Inspektor ochrony danych (IOD).
W sprawach ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Administrator danych
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
korzystając z:
1) poczty elektronicznej - pisząc na adres e-mail: iod@lwowek.com.pl;
2) telefonu - dzwoniąc pod nr: 61 44 17 617;
3) poczty tradycyjnej, pisząc na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I

III.

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku
z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c w związku
z art. 11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).

IV.

Odbiorca danych.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających
z przepisów prawa i jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań
administratora. Nagrania będą transmitowane na żywo a następnie umieszczane
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej administratora.

V.

Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt III, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przez czas wynikający z kategorii archiwalnej
przewidzianej dla danego rodzaju spraw określonej w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

VI.

Prawa osób, których dotyczą dane.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
1)

dostęp do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość
pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;

2)

prawo do usunięcia danych – o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

3)

prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć
wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość
przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie
przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek
uzasadniających ograniczenie przetwarzania;

4)

prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych;

5)

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Państwa dane nie
będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie
profilowania. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz

