
Informacja dla uczestników sesji Rady Miejskiej w Radłowie dotycząca transmitowania   

i nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej 

 

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Radłowie są transmitowane oraz 

nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Uczestnicząc w sesji Rady 

Miejskiej w Radłowie wyrażają Państwo zgodę  na przetwarzanie i upublicznienie swoich 

danych osobowych. 

 

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator Danych informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Radłowa z siedzibą przy                    

ul. Kolejowej 7, 33-130 Radłów. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się                            

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:iod@gminaradlow.pl lub pod adresem 

Urzędu Miejskiego w Radłowie ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art.6 ust. 1, lit.c RODO) wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym                 

z dnia 8 marca 1990 r. art. 20 ust. 1b, którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania 

obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

4. Nagrania obrad są transmitowane na stronie www.gminaradlow.pl i udostępnione                       

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radłowie. 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

a)  dostępu do swoich danych osobowych, 

b)  żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c)  żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane oraz do celów archiwalnych lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

d) żądanie ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych lub 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych lub 

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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