
                                                              KLAUZULA INFORMACYJNA –RODO 

                                                          Uczestnicy obrad sesji Rady Gminy Mykanów 

                                                                               Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Gminy Mykanów  transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk, zgodnie z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. 

zm.).  

Nagrania obrad będą udostępniane w serwisie YouTube na kanale  Rady Gminy Mykanów:               

           https://www.youtube.com/channel/UC0NFlle16Vvau3lv-k7JbbA/ 

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Mykanów   wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych 

osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. -tzw. RODO.  

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mykanów z siedzibą: ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów 

zwany dalej Administratorem. 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod 

adresem e-mail: m.krzysinski@mykanow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy tj. rejestracji oraz transmisji 

obrad Rady Gminy Mykanów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

Nagrania obrad udostępniane w serwisie YouTube na kanale  Rady Gminy Mykanów: 

https://www.youtube.com/channel/UC0NFlle16Vvau3lv-k7JbbA/ 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.11b i art. 20 ust. 1b ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 

publicznej. 

5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych 

osobowych: 

a) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, etc.); 

b) wizerunek; 

c) oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak 

międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez odbiorców danych, z którymi Administrator zawarł umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i 

mienia lub ochrony danych osobowych. Odbiorcami danych będą także uczestnicy sesji, osoby odtwarzające nagranie w 

internecie. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora 

wynikających z przepisów prawa. Uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Mykanów  jest dobrowolne, jednakże decydując się na 

udział w nich, podanie danych osobowych staje się obowiązkiem prawnym. 

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym Rozporządzeniu w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów. 

9. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych 

osobowych lub ograniczeniu przetwarzania; 

b) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą 

być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego 

prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych 

zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony. 
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