
Klauzula Informacyjna - w związku z obowiązkiem transmitowania  

i utrwalania, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 

obrad Rady Miejskiej w Wąchocku 
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych 
osobowych: 

 
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku,                                               

ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock, jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock. 

Z Administratorem można skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@wachock.pl, 

pisemnie pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock lub 

telefonicznie pod numerem telefonu: 41 27 36 130. 

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Krzysztofem Kowal, można skontaktować się przy pomocy adresu       

e - mail: iod@wachock.pl. Tel. 605-044-905 

Z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Krzysztofem Mazurkiewicz, można skontaktować się osobiście                                     

w siedzibie Urzędu lub przy pomocy adresu e-mail: iod@wachock.pl. 

W przypadku udziału w obradach Rady Miejskiej w  Wąchocku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w 
celu realizacji ustawowego obowiązku transmitowania i utrwalania, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk, obrad Rady Miejskiej w Wąchocku na podstawie  art. 6 ust. 1  lit. c RODO oraz na podstawie art. 20 
ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.).  
Oznacza to, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, 
ciążącego na Burmistrzu Miasta i Gminy Wąchock - Administratorze Danych Osobowych i odbywa się bez 
dodatkowej zgody. 
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do dostępu do danych na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na 
podstawie odrębnej umowy powierzenia danych. Dodatkowo dostęp do danych osobowych mogą mieć osoby 
trzecie w związku z tym, iż zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
nagrania obrad Rady Miejskiej są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 
gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
z tym zastrzeżeniem, że odbiorcami danych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej gminy mogą być wspomniane powyżej podmioty.  
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia  obowiązku prawnego i 
archiwizowane na podstawie rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67). 
 
Posiada Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia w tej części nagrania, 
która ujawnia Pani/Pana dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy   
o dostępie do informacji publicznej. Prawo do usunięcia swoich danych przysługuje w sytuacji, gdy wcześniej 
wyrażona była zgoda na przetwarzanie danych i zostanie ona przez Panią/Pana cofnięta. 
 
W przypadku realizacji zadań publicznych i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa przetwarzanie 
danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku podania danych osobowych na podstawie 
dobrowolnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.  
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.   
 
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, ma Pani 
/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
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