Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – szablon - podstawa przetwarzania
- przepis prawa, zgoda
Zgodnie z art. 13 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, informujemy iż:
a) administratorem danych osobowych jest Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60,
05-506 Lesznowola. Dane kontaktowe: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60,
05-506 Lesznowola, tel. (22) 757-93-40, fax. (22) 757-92-70.,
email: rodo@lesznowola.pl.
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: inspektor@lesznowola.pl,
adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gmina Lesznowola,
ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
c) dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia wzięcia udziału
Mieszkańców w posiedzeniu sesji w dyskusji nad „Raportem o stanie Gminy”.
Ponadto dane osób zabierających głos w debacie nad „Raportem o stanie
Gminy”, będą przetwarzane w celu transmitowania i rejestracji obrad Rady
Gminy Lesznowola za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.
d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a)
i oraz lit. c) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych
na przetwarzanie danych osobowych gdy jest to niezbędne do wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych
wynikającego z następujących przepisów:
- 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. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a w zakresie nieuregulowanym ww. przepisami dane przetwarzane są na
podstawie zgody, osoby której dane dotyczą.
e) dane osobowe zostaną udostępnione osobom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, w tym dane osób zabierających głos w debacie nad
„Raportem o stanie Gminy" zostaną udostępnione w programie eSesja.tv.
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby zakwalifikowanej do
udziału w debacie zostanie podane po publicznej informacji poprzez
zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w
protokole z Sesji RG. Upublicznione zostanie również nagranie z
wizerunkiem osób biorących udział w debacie podczas Sesji Rady Gminy, na
której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Lesznowola. Dane
będą przekazywane innym odbiorcom tj. MWC Sp. z o. o. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań, Microsoft lreland Operations
Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, Irlandia.

Dodatkowo dane mogą być w przyszłości dostępne dla usługodawców
wykonujących zadania na zlecenie administratora w ramach świadczenia
usług serwisu, rozwoju otrzymania systemów.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
• dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres
wymagany przepisami prawa, który w tym przypadku jest wieczysty.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011
r. Nr 14, poz. 67); Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217).
• dane przetwarzane na podstawie zgody przechowywane będą do czasu
wycofania zgody.
g) osobie, której dane są przetwarzane:
•

•

na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do
żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku
niezgodnego
z
prawem
przetwarzania
danych,
ewentualnie
w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których
zostały zebrane,
na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, osobie której dane
dotyczą przysługuje również prawo do przenoszenia danych. Ponadto osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania lub usunięcia - o ile osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę
na ich przetwarzanie, a żądanie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie
zgody i nie ma innych przesłanek ich przetwarzania, jak również w przypadku
niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy
dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do
polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego
pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce
domniemanego naruszenia RODO.
i) podanie danych przetwarzanych:
•

•

na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d przepisów prawa jest
obowiązkiem ustawowym i jako takie jest niezbędne w celu określonym w pkt.
c. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w debacie
nad „Raportem o stanie Gminy",
w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, nie
jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych.

