
 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej 

RODO) informujemy wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Czarny Dunajec, iż obrady są 

transmitowane „na żywo” w internecie i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk. 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa 

Piłsudskiego 2, 34- 470 Czarny Dunajec. dalej zwany „Administratorem”. 

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych: ewa.smardz-chlebek@czarny-

dunajec.pl tel. 18 261 35 40.   

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku i barwy głosu jest 

udostępnienie w internecie nagrania z przebiegu sesji. 

 

4. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c i e RODO 

wskazujący, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, 

wynikającego z art. 11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz wykonanie zadania realizowania w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizacją zasady 

dostępu do informacji publicznej (art. 18 ustawy o dostępie do informacji publicznych). 

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uczestnicy sesji Rady, osoby odtwarzające 

nagranie w internecie oraz  upoważnieni pracownicy urzędu. 

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

usunięcia danych  (w sytuacjach wskazanych w art. 17 RODO). 

7. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez  okres wymagany przepisami 

obowiązującego praw. 

 

9. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 

10. Pani/Pan dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 

 

 

 

Transmisja obrad (obraz na żywo) Sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie:  

https://czarny-dunajec.sesja.pl/  

   Nagrania sesji będą  publikowane na stronach:  

Gminy https://czarny-dunajec.sesja.pl/category/arch/ 

BIP-u:https://bip.malopolska.pl/ugczarnydunajec,m,299414,nagrania-sesji-rady-gminy-czarny-

dunajec.html 

https://uodo.gov.pl/pl/404/224
https://uodo.gov.pl/pl/404/224
https://uodo.gov.pl/pl/404/224
mailto:ewa.smardz-chlebek@czarny-dunajec.pl
mailto:ewa.smardz-chlebek@czarny-dunajec.pl
https://czarny-dunajec.sesja.pl/
https://czarny-dunajec.sesja.pl/category/arch/
https://bip.malopolska.pl/ugczarnydunajec,m,299414,nagrania-sesji-rady-gminy-czarny-dunajec.html
https://bip.malopolska.pl/ugczarnydunajec,m,299414,nagrania-sesji-rady-gminy-czarny-dunajec.html

