Klauzula informacyjna:
„Transmitowanie i utrwalanie obrad Rady Gminy Lutowiska”
Zgodnie z rozporządzeniem 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).
informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Lutowiska.
Adres siedziby: Urząd Gminy Lutowiska,
Lutowiska 14 38-713 Lutowiska,
Tel. 13 461 00 13, mail: gmina@lutowiska.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować poprzez email: iod@lutowiska.pl lub telefonicznie 13 461 0013.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1c) RODO w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 20 ust. 1b ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz.994 z późn.zm.)
4. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.lutowiska.pl
5. Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane
poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego
przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy
informacje na ten temat na stronie internetowej.
6. Podane Pani/Pana dane nie podlegają
zautomatyzowanemu
systemowi
podejmowania decyzji i profilowaniu. Jeżeli w przyszłości takie procesy
będą stosowane, osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa:
zgodnie z rozporządzeniem 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. 2011 nr 14 poz. 67 z późn.
zm.).
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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