KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 95/46M/E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO, uprzejmie informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach obrad Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna jest Gmina Konstancin-Jeziorna. Dane kontaktowe:
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 484 23 00; e-mail:
urzad@konstancinjeziorna.pl; skrytka ePUAP: !4576mqsekc!SkrytkaESP
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod@konstancinjeziorna.pl lub telefonicznie: 605 976 900.

Dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawnie
przepisów (art. 11 b oraz art. 20) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym. Wskazane przepisy dotyczą obowiązku transmisji, utrwalania
i protokołowania przebiegu obrad Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
Transmisje i nagrania obrad Rady Miejskiej są udostępniane na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna oraz na stronie internetowej
www.konstancinjeziornapI.
Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub świadczącym usługi
administracyjno-organizacyjne na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani! Panu prawo
żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia danych. Wskazane uprawnienia mogą być realizowane
w granicach i na zasadach opisanych w RODO.
W przypadku zastrzeżeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych
przysługuje Pani! Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (więcej informacji na stronie internetowej https://uodo.goy.pl).
Dane osobowe przetwarzane w związku z utrwalaniem przebiegu obrad Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu
podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wszelkie dane podane w związku
z wypowiedziami publicznymi podczas obrad Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz
wizerunek, zostaną utrwalone.
W ramach wypowiedzi publicznych dopuszczalne jest posługiwanie się danymi
osobowymi wyłącznie osób, które upoważniły do takiego działania.

