
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
uczestników posiedzenia komisji/obrad Rady Gminy Bolesławiec 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem 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 , 

informuję, iż: 
 
posiedzenia Komisji/obrady Rady Gminy są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięki i 
obraz. Uczestnicząc w sesji Rady/posiedzeniu Komisji wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i 
upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. 
Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy, 
 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych (Urząd Gminy Bolesławiec, ul.Teatralna 1A, 59-700 
Bolesławiec, telefon 75 732 32 21 , kom. 605 255 789, e-mail iod@gminaboleslawiec.pl,  
urzadgminy@gminaboleslawiec.pl), 

 
3) Pani/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z 

art. 6 ust.1 lit c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 11b i art. 20 ust. 1b ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o 
dostępie do informacji publicznej. 

 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych 

Gminy, radni Rady Gminy Bolesławiec, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 
osoby oglądające transmisję z sesji/posiedzenia.  

 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z instrukcją kancelaryjną.  

 
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

 
7) W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji 
niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany 
jest  Administrator, 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ogólnego Rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, 
w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów 
prawa, 

8)  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące 
przepisy Rozporządzenia  

9) W oparciu o zebrane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania; 

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zadań 
publicznych nałożonych na organy i jednostki pomocnicze. 



 

 

 


