
K O M U N I K A T  

 
dot. nagrywania obrazu i dźwięku Obrad Rady Gminy Poczesna 

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 tekst 

jednolity), wprowadzonej zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

gminy (Dz.U. z 2018 r. poz.130),  na podstawie art. 20 ust.1 b   cyt. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym :    

a) obrady Rady Gminy Poczesna są transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk, 

nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Poczesna, 

kanale  Youtube  Obrady Rady Gminy >> Zobacz 

b) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

Udział w obradach Rady Gminy jest równoznaczny z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez 

Wójta Gminy Konopiska (Administrator) danych osobowych wizerunkowych (obraz) i dźwięku (głos) uczestnika 

obrad, w celu rozpowszechniania informacji o działaniach Organu Gminy, w  przestrzeni publicznej i w mediach.   

 
 

Poczesna, 01.11.2018 r. 

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 dla osób uczestniczących w obradach Rady Gminy Konopiska   

w związku z pozyskiwaniem danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 1 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 /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Poczesna z siedzibą ul. Wolności 2,                      

42-262 Poczesna. 
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych /IOD/ – Mariusz Matyja, tel. 662755626, e-mail:  iod@poczesna.pl  
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze tj. transmitowania i nagrywania obrazu i dźwięku oraz udostępniania nagrań obrad Rady 
Gminy Konopiska, wynikającego z art.20 ust.1 b ustawy z dnia  z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(art.6 ust.1 lit. c RODO).    
 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty wskazane w przepisach prawa oraz podmioty przetwarzające 
na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązków nałożonych                                                   
na Administratora  przez przepisy prawa. 

 
6. Przysługują Pani/Panu prawo do: 

a) informacji o nagrywaniu obrazu i dźwięku, 
b) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, 
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu  wobec przetwarzania, 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/. 

 

                                                           
1     Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

https://www.youtube.com/channel/UC8kwzom-Y134039E2PDOmQg?view_as=subscriber
mailto:iod@poczesna.pl

