
Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Jarczów 

informujemy, że obrady są transmitowane  

i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących  

obraz i dźwięk. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

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 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) – dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Jarczów, z siedzibą ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów. 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować  

się z inspektorem ochrony danych pisemnie na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: iod@gmina-

jarczów.pl 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać w celu wykonywania przez Gminę 

Jarczów ustawowych zadań publicznych w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwania 

informacji. Ponadto, działalność organów gminy jest jawna, w związku z czym Gmina Jarczów ma obowiązek 

sporządzania i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych rejestrujących obrady sesji Rady. 

Udział w obradach sesji Rady Gminy Jarczów jest dobrowolny.  

4. Dane będą przetwarzane w szczególności na podstawie:  

 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym; 

 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Państwa danych mogą 

być: 

 podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; 

 podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych; 

 osoby trzecie, w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną i jest udostępniane  

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Jarczów. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. Dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w pkt 3, a po tym czasie, przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.   

8. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych. 

9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie 

uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.  


