Informacja
dla uczestników obrad sesji Rady Miasta Grajewo dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że obrady sesji Rady Miasta Grajewo zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk. Obrady sesji Rady Miasta są transmitowane na żywo. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Grajewo ( bip.um.grajewo.pl) i na stronie internetowej miasta (www.grajewo.pl ).
1. Podstawą publikacji niniejszej Informacji jest art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, o którym mowa w pkt 5.
2. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Grajewo jest Burmistrz
Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo.
3. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Grajewo jest możliwy pod numerem tel. 86 273 08 06 lub
adresem e-mail: inspektorod@um.grajewo.pl .
4. Dane osobowe Pani/Pana/Państwa są przetwarzane w celu realizacji zasady jawności działania organów gminy zgodnie z
art. 20 ust. 1b i art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 lit. ,, c” 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L119/1) zwane dalej RODO.
6. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana/Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
8. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały
zebrane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji lub innymi przepisami prawa.
9. Ma Pani/Pan/Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia
danych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami RODO lub innymi przepisami prawa.
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – ma
Pani/Pan/Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Uczestniczenie w sesji Rady Miasta oznacza
zgodę na przetwarzanie i upublicznianie danych osobowych.
12. W oparciu o Pani/Pana/Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w
tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Administrator Danych Osobowych
Burmistrz Miasta Grajewo
Dariusz Latarowski

