
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca  
w celu realizacji obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 

 
 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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) 

informuję, że: 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Dobrzyca, z siedzibą w budynku Urzędu Miejskiego 

Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: 
gmina@ugdobrzyca.pl, telefonicznie: (62) 7413013 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  
 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres email: iod@bodo24.pl 
 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania przez organ zadania realizowanego w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. zapewnienia poprzez transmisję z sesji jawności działania Rady 
Miejskiej Gminy Dobrzyca – upoważnienie ustawowe wynikające z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 506 ze zm.).  

 

4. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym 
odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać 
ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
5. Transmisja oraz zapisy filmowe sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca zawierające Państwa dane osobowe upubliczniane 

są                                         przez Administratora na:                 

- stronie gminy: https://gminadobrzyca.pl/sesje ,  

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca: https://dobrzyca.bipgmina.pl/sesje .  
 
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  
 

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: 

 prawo dostępu, 

 prawo do przenoszenia, 

 prawo do sprzeciwu, 

 prawo do ograniczenia, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 
 
 

 

 

Burmistrz Gminy Dobrzyca 

/…/ Jarosław Pietrzak 

 


