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Klauzula informacyjna – transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej w Wolborzu  

 

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

2016/679 z 27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 

119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolborza z siedzibą w 

Urzędzie Miejskim w Wolborzu pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz.  

2. Administrator Burmistrz Wolborza wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z 

którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email inspektor@wolborz.eu lub tel. 44-

61-64-241 wew. 29. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów 

gminy poprzez transmisję i utrwalenie nagrania w Internecie z przebiegu sesji Rady 

Miejskiej w Wolborzu zgodnie z art. 11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej. 

4. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym 

podmiotom na podstawie i w granicach prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa.  

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania 

potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu i profilowaniu. 
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