Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z udziałem mieszkańców w debacie na sesji Rady Miasta Zielona Góra
nad raportem o stanie 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 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w zgłoszeniu do debaty nad raportem o
stanie Miasta Zielona Góra w 2018 r. jest Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424
Zielona Góra;
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także w zakresie przysługujących Pani/Panu praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora;
3) ogólną podstawę do przetwarzania danych zgłaszającego chęć udziału w debacie oraz osób
popierających zgłaszającego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, c i e rozporządzenia ogólnego RODO;
4) dane zgłaszającego chęć udziału w debacie oraz osób udzielających poparcia zgłaszającemu będą
przetwarzane w celu realizacji prawa do udziału mieszkańców w debacie na sesji Rady Miasta
Zielona Góra nad raportem o stanie Miasta. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały
wskazane w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 30a ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
5) w przypadku udziału zgłaszającego w sesji Rady Miasta dodatkowo będą przetwarzane jego dane
w zakresie wizerunku; sesja Rady Miasta jest transmitowana i rejestrowana za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk; szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w
związku z transmitowaniem i nagrywaniem obrad Rady Miasta znajduje się na stronie BIP Urzędu
Miasta w dziale - transmisje obrad rady (http://bip.zielonagora.pl/216/Transmisje_obrad_rady/);
6) do danych osobowych osób popierających zgłaszającego i zgłaszającego mogą mieć dostęp
przewodniczący rady, radni, pracownicy Biura Rady Miasta oraz wyłącznie na podstawie zawartych
umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta
Zielona Góra albo organy nadzoru i kontroli nad działalnością miasta; dodatkowo w przypadku
udziału zgłaszającego w transmitowanej sesji rady miasta, dostęp do danych w zakresie wizerunku
zgłaszającego mogą mieć wszystkie osoby uczestniczące w sesji lub odbiorcy transmisji;
7) dane osobowe zgłaszającego i osób popierających zgłaszającego będą stanowić element
dokumentacji zgłoszenia do debaty i będą przechowywane oraz zarchiwizowane zgodnie
z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania
(poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
9) zgłaszający posiada prawo do cofnięcia zgody w zakresie danych kontaktowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
10) ma Pani/Pan 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 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
11) podanie danych osobowych przez zgłaszającego w zakresie danych kontaktowych jest dobrowolne
a w pozostałym zakresie obowiązkowe, również dla osób popierających zgłaszającego;
ewentualną konsekwencją niepodania danych będzie niespełnienie wymagań w zakresie udziału w
debacie nad raportem o stanie miasta i niewzięcie udziału w tej debacie;
12) 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.

