W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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
(Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – tzw. RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujacych prawach z tym związanych.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w stosunku do osób, których dane dotyczą
(art. 13 RODO)
Przetwarzanie danych osobowych w związku z transmisją i archiwizacją materiału audio i wideo
z posiedzeń Rady Gminy Sławno
Administrator danych
osobowych przetwarzanych
w Urzędzie Gminy Sławno

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno, Gmina Sławno z
siedzibą w Sławnie, adres: ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
Z administratorem można kontaktować się:
– listownie na adres – ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
– przez e-mail – sekretariat@gminaslawno.pl
– telefonicznie – 59 810 75 26

Inspektor ochrony danych

Administrator ochrony danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
kontaktować się na adres e-mail: odo@gminaslawno.pl tel. 59 810-67-14 lub pisemnie na
adres siedziby, wskazany powyżej.

Cele i podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO) oraz wykonywaniem przez
administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowaniem władzy
publicznej powierzonej administratorowi tj. w związku z transmisją i archiwizacją materiału
audio/video z posiedzeń Rady Gminy Sławno.
Dane osobowe przetwarzane są, gdyż przepis prawa nakłada taki obowiązek, tj. art. 20
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe są dostępne dla wszystkich zainteresowanych podczas transmisji
audio i wideo w czasie rzeczywistym oraz retransmisji / dostępu do nagrań archiwalnych za
pośrednictwem witryny internetowej www.gminaslawno.sesja.pl oraz podmiotom, które na
podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, w tym m.in. firmy IT, biegli, itp.

Przekazanie danych
osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji
międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe mogą być transferowane poza teren UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego zgodnie z art. 46 RODO oraz w zgodzie z zapisami umowy pomiędzy UE-USA
„Tarcza poufności” (np. umieszczane w serwisie www.youtube.pl).

Okres przechowywania
danych

Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i terminami
archiwizacji określonymi w odrębnych przepisach.

Prawa osoby, której dane
osobowe są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, żądania sprostowania
nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
2) żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z
prawem albo dane przetwarzane są w innym celu niż zostały zebrane,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

