
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 
 
 
Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 
Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich 
danych osobowych.  
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzciana, z siedzibą w Urzędzie 
Gminy Trzciana 302, 32-733 Trzciana. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą 
adresu mailowego: urzad@trzciana.pl, 
 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem 
jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 
 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji jawności działania organów gminy 
zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w związku z art. 18 
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. 
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa,  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem 
przetwarzają jego dane osobowe, 

 
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy 
oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.       

Dane osobowe będą przechowywane będą przez czas określony w przepisach ustawy dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, jeżeli nie pełni Pan/Pani funkcji publicznej ma 
prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz 
prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach - o ile inne przepisy prawa nie 
uniemożliwiają administratorowi realizacji tych praw. 
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 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. 
 

 
 


