
Klauzula informacyjna

Informuję, że dzisiejsze obrady sesji Rady Gminy Wielowieś są transmitowane i utrwalane za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z obowiązkiem wynikającym, z art. 20 
ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 994 z późn. zm.)

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy
za pomocą kanału You Tube.
Rejestracja dotyczy dźwięku i obrazu, tym samym zbierane są dane o wizerunku osób biorących 
udział w obradach sesji oraz treści ich wypowiedzi. Przebywanie na sesji oznacza wyrażenie zgody 
na udostępnienie wizerunku, kto z obecnych nie wyraża zgody na udostępnienie wizerunku 
proszony jest o opuszczenie sali obrad.

Obecnych informuję, że 

• zarejestrowany obraz i dźwięk z przebiegu sesji stanowi informację publiczną zgodnie 
z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1330 z późn. zm.),

• administratorem danych jest Rada Gminy Wielowieś, dane przechowywane będą przez 
okres przewidziany obowiązującymi w danej sprawie przepisami i mogą być przetwarzane 
wyłącznie w celach określonych ustawami,

• realizacja niniejszego obowiązku informacyjnego odbywa się w związku z wymaganiami 
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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), 
a obecne na sesji osoby informuję o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących 
przewidzianych tym Rozporządzeniem prawach w tym w szczególności: 

1. przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

2. celem przetwarzania jest udostępnienie w Internecie nagrania przebiegu sesji osobom 
zainteresowanym oraz wykonanie obowiązku jawności działania oragnów gminy. Podstawą 
prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c cytowanego wyżej Rozporządzenia , oraz przepisy ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

3. odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy Sesji Rady oraz osoby odtwarzające 
nagranie z sesji w Internecie, upoważnieni pracownicy urzędu, a także inne uprawnione 
osoby,

4. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej,

5. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wielowieś jest Magdalena 
Molenda ( tel. 32 237 85 00, e-mail: info@wielowies.pl);

6. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania.
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