Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie
transmitowania
i utrwalania sesji Rady Powiatu
Uprzejmie informujemy, że obrady sesji Rady Powiatu Gryfickiego są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zdjęcia, fotorelacje oraz filmy są
upubliczniane, co wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w tych sesjach
a osoby te wyrażają na to zgodę. Przetwarzanie wizerunku jest niezbędne w celu dokumentowania
i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przed Radę Powiatu Gryfickiego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyc
znych 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.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Powiatu Gryfickiego z siedzibą
przy ulicy Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.
2. W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście pod adresem: Plac Zwycięstwa 37 pokój
409, 72-300 Gryfice lub mailowo: iod@gryfice.pl.
3. Państwa dane osobowe (wizerunek i głos) są przetwarzane w związku z koniecznością
wypełnienia obowiązku ustawowego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Odbiorcą danych osobowych może być każdy, kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami
lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz na
jego profilach w mediach społecznościowych.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań
Administratora zgodnie z ich celem, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeń i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w postaci głosu oraz wizerunku jest wymogiem
ustawowym w przypadku wzięcia udziału w sesji Rady Powiatu i zabrania głosu.
7. W trakcie przetwarzania danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich
danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania. Pozostałe prawa: prawo do
sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych (w postaci nagrania wizerunku oraz głosu) nie mają w tym przypadku
zastosowania.
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

