
 
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku podczas 

transmisji sesji Rady Miejskiej w Goniądzu 

 
 

Zgodnie z art. 13 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, zwane w dalszej części „RODO”), informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Goniądzu, ul Plac 11 Listopada 

38, tel. 85 738 00 43, email: kancelaria.um@goniadz.pl; 

2. W Urzędzie Miejskim w Goniądzu wyznaczony został inspektor ochrony danych, dane kontaktowe – 

iod.um@goniadz.pl, tel. 85 738 00 43; 

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzane są poprzez urządzenia rejestrujące obraz 

i dźwięk, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub                   

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 

4. Nagrania i transmisje z danymi w zakresie Pani/Pana wizerunku będą publikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu; 

5. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym; 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w celów                               

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych; 

7. Pani/Pana dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają 

dane na zlecenie administratora (np. podmioty świadczące usługi informatyczne); 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do 

usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

10. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne, aczkolwiek udział w sesjach Rady 

Miejskiej w Goniądzu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku; 

11. Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,                    

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą również 

poddawane profilowaniu; 
 


