
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
TRANSMITOWANIE I UTRWALANIE OBRAD RADY MIEJSKIEJ 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – dalej: RODO, informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Twoich danych osobowych w Urzędzie Miejskim  

w Kolbuszowej/Gminie Kolbuszowa jest: 

Burmistrz Kolbuszowej, mający swoją siedzibę w Kolbuszowej (36-100) przy 

ul. Obrońców Pokoju 21  

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: 

 pisemnie - na adres siedziby administratora 

 poprzez e-mail: burmistrz@ekolbuszowa.pl 

 telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew.252) 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w następujący sposób: 

 pisemnie na adres siedziby administratora 

 poprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl 
 telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew.424) 

Z inspektorem  ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, e 

w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz 

w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

 w związku z realizacją zasady dostępu do informacji publicznej. 

Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane  w art. 20 ust. 

1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w art. 18 ust. 

1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. 

 

ODBIORCY DANYCH 
 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa, inne podmioty, które na podstawie zawartych 

umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. W związku  

z transmisją obrazu i dźwięku obrad Rady Miejskiej w Kolbuszowej w czasie 

rzeczywistym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej 

oraz kanale Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej na portalu youtube.com, 

Pani/Pana dane udostępniane są podmiotom korzystającym  

z przedmiotowych serwisów internetowych. 

 
OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Z uwagi na transmisje obrad online Pani/Pana dane będą przez okres 
rzeczywistego trwania obrad powszechnie dostępne w sieci internet. 
Nagrania z obrad będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej   maksymalnie do końca kadencji 
następującej po aktualnej kadencji. Zgodnie z przepisami dotyczącymi 
archiwizacji protokoły z sesji Rady Miejskiej oraz załączniki do nich 
przechowuje się wieczyście. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują 
prawa:  

 prawo dostępu do danych osobowych, 

 prawo sprostowania danych  

 prawo ograniczenia przetwarzania  
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W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – dalej: RODO, informujemy, że: 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

ZAUTOMATYZOWANY 
SPOSÓB 
PRZETWARZANIA 
DANYCH 
 
PROFILOWANIE 

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie są profilowane. 

PRZEKAZYWANIE 
DANYCH DO PAŃSTW 
TRZECICH/ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWYCH 

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw 

trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 

Administrator 

 

 


