Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z transmitowaniem i nagrywaniem obrad Rady Miasta
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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
(Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych - wizerunku - jest Prezydent Miasta Zielona Góra,

ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

poprzez urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego
na Prezydencie Miasta w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk obrad Rady Miasta - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);
3) nagrania i transmisje z danymi w zakresie Pani/Pana wizerunku będą publikowane w Biuletynie

Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra na podstawie art. 20
ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, w związku z tym odbiorcą tych danych będą użytkownicy
tych stron oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
4) podanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne, aczkolwiek udział w sesjach

Rady Miasta jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku, a konsekwencją
odmowy udostępnienia wizerunku jest brak uprawnienia do brania udziału w obradach Rady
Miasta;
5) Pani/Pana dane osobowe w związku z transmisją obrad Rady Miasta będą przetwarzane przez

okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w instrukcji archiwalnej;
6) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO;
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym
profilowaniem;
8) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych, a także w zakresie przysługujących Pani/Panu praw wynikających z RODO, może
Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Andrzejem Gedrange - drogą
elektroniczną
Administratora.
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