
Informacja  dotycząca  przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Miasta i Gminy w Miłomłynie  w związku z  rejestracją  obrad

Rady Miejskiej
Na  podstawie  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  
z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  przetwarzaniem  danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  [Dz.  Urz.  UE.  L 2016,  nr  119],  zwanego dalej  RODO, 
przedstawia się następujące informacje:

1.       Dane  dotyczące administratora danych osobowych:
Gmina Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn,  Dane kontaktowe: tel.  89 642 58 01   
e-mail: gmina@milomlyn.pl

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych:
Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: 
Piotr Trusiewicz, tel. 691 450 667 e mail  : ptrusiewicz1@wp.pl  , rodo@milomlyn.pl

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji obowiązku 
prawnego wynikającego z ustaw o samorządzie gminnym -  obrady rady 
miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

4.       Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

a)    art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego 
wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze; 
e/    art.20 ust.1 b ustawy o samorządzie gminnym 

5.       Środki bezpieczeństwa i przechowywania danych:

Administrator zobowiązuje się właściwe chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi 
wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami, tak, aby dane osobowe były chronione przed
nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

6.       Prawa osoby, której dane dotyczą:  

a)    dostępu do swoich danych osobowych, a także do danych osób, nad którymi sprawowana jest 
opieka, np. danych dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak 
również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
b)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
c)     skontaktowania się z administratorem w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wyjaśnień i 
skarg,
d)   do wniesienia skargi do  organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
gdy uzna  Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy  RODO. 

7.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Administrator Danych Osobowych
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