KLAUZULA INFORMACYJNA
Uprzejmie informuję, że obrady Rady Miejskiej są transmitowane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349.). Administrator Danych Osobowych
przetwarza i upublicznia dane uczestników sesji Rady Miejskiej. Podstawą prawną do takiego
rodzaju przetwarzania jest 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.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Bielawie
jest BURMISTRZ MIASTA BIELAWA z siedzibą przy Placu Wolności 1, 58-260 Bielawa;
Administrator, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować
pod nr tel.74-83-28-779, e-mail: IOD@um.bielawa.pl
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy
zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018 r. poz.
994, 1000, 1349.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy UM Bielawa, radni Rady
Miejskiej w Bielawie oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w rozporządzeniu
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.
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie
będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

