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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwane

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

przy ul. Płockiej 18, 09-440 Staroź

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mo

(24) 266-30-86 lub osobiście w siedzibie Adm

3. Dane osobowe w zakresie:  

a) imion, nazwisk i adresów zamieszkania osób popieraj

zabrania głosu przez wyznaczonego repr

Staroźreby; podstawa prawna przetwarzania danych: art. 

o samorządzie gminnym;  

b) imienia, nazwiska, głosu i wizerunku osoby wyznaczonej do zabrania głosu w d

raportem o stanie Gminie Staro

obrad Rady Gminy Staroźreby

rejestrujących obraz i dźwięk; podstawa prawna trans

dnia 8 marca 1990 r. o samorzą

4. Pani/Pana dane osobowe będą

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archi

Pani/Pana danych osobowych wynika z rozporz

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwó

sektorowych; 

5. Konsekwencją niepodania danych osobowych b

debacie. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą

7. Pani/Pana dane osobowe nie b

profilowaniu.   

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO przysługuje 

Pani/Panu  prawo: dostępu do treś

ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz

Ochrony Danych Osobowych, ul.

danych osobowych Pani/Pana dotycz

jeżeli nie naruszają innych, obowią
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

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 rozporz

ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Staroźreby, z siedzib

440 Staroźreby. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktowa

w siedzibie Administratora danych. 

imion, nazwisk i adresów zamieszkania osób popierających są przetwarzane w celu umo

zabrania głosu przez wyznaczonego reprezentanta w debacie publicznej nad raportem o stanie 

; podstawa prawna przetwarzania danych: art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8

imienia, nazwiska, głosu i wizerunku osoby wyznaczonej do zabrania głosu w d

Gminie Staroźreby będą przetwarzane podczas ww. debaty prowadzonej w

źreby; obrady są transmitowane i rejestrowane za pomoc

ęk; podstawa prawna transmisji i rejestracji obrad: 

samorządzie gminnym. 

ędą również przetwarzane w celach archiwalnych w oparciu

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania 

Pani/Pana danych osobowych wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przy uwzgl

 niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału reprezentanta w ww. 

ędą przekazywane do państwa trzeciego. 

nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu d

zku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO przysługuje 

pu do treści swoich danych, do sprostowania danych, do 

ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urz

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Prawa te przysługuj

 innych, obowiązujących aktów prawnych. 

                               tel. 24-266-30-90 
 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

/46/WE (ogólne rozporządzenie 

go dalej „RODO”, informujemy, że: 

, z siedzibą w Staroźrebach, 

skontaktować się poprzez telefon 

 przetwarzane w celu umożliwienia 

nad raportem o stanie Gminy 

a ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

imienia, nazwiska, głosu i wizerunku osoby wyznaczonej do zabrania głosu w debacie publicznej nad 

odczas ww. debaty prowadzonej w trakcie 

 transmitowane i rejestrowane za pomocą urządzeń 

misji i rejestracji obrad: art. 20 ust. 1b ustawy 

w celach archiwalnych w oparciu o przepisy 

wach; okres przechowywania 

dnia 18 stycznia 2011 r. 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

e przy uwzględnieniu przepisów 

ci udziału reprezentanta w ww. 

 podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

zku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO przysługuje 

ci swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do 

ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

du Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

cych narusza przepisy RODO. Prawa te przysługują wówczas, 


