
Klauzula informacyjna 

dla uczestników sesji Rady Miejskiej w Rozprzy 

dotycząca nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej w Rozprzy  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej 

„RODO”), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Burmistrz Rozprzy Al. 900-lecia 3,  

97-340 Rozprza; tel.: 44 615 80 68; faks: 44 615 80 04; email: ug@rozprza.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan 

skontaktować się poprzez e-mail rodo@rozprza.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., którym jest 

obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk.  

4. Obrady Rady Miejskiej są transmitowane on-line na stronie rozprza.pl i udostępniane  

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy w Rozprzy. 

5. Obsługę transmisji on-line obrad Sesji Rady Miejskiej i archiwizację nagrań realizuje 

Infover Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z siedzibą ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce. 

6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, 

żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia 

przetwarzania w ramach regulowanych przepisami prawa. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie  

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

Administrator danych osobowych 
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