STAROSTWO POWIATOWE
W LIPSKU
27-300 Lipsko, ul. Rynek 1, tel. (48) 3783 011, fax. (48) 3783 044
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e-mail: starostwo@powiatlipsko.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKRESIE TRANSMITOWANIA I UTRWALANIA
OBRAD RADY POWIATU W LIPSKU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) dalej
„RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, adres siedziby: ul.
Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny:
48 3783 011;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony
danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo
Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się w celu
realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Podstawą przetwarzania danych
osobowych w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Powiatu w Lipsku jest art.
15 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 6 ust. 1 lit. c)
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;
4. Transmisja obrad sesji Rady Powiatu w Lipsku jest udostępniana na stronie internetowej:
http://www.powiatlipsko.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej: https://lipski.bip.info.pl/.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które
przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być
także każde inne osoby, gdyż nagranie stanowi informację publiczną;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku
ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji
dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia 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;
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
7.

Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji i nie pełni 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;

8.

Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych
narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych;

9. Podczas transmisji obrad sesji Rady Powiatu w Lipsku oraz ich nagrywania nie dokonuje się
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

