
KLAUZULA INFORMACYJNA  
dotycząca nagrywania sesji Rady Miejskiej  

 
W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z 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 L119 z 04.05.2016,  zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1781) informujemy, że: 

 
Posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu  są na bieżąco transmitowane poprzez dedykowany kanał internetowy i 
publikowane na stronie BIP Gminy Grójec pod adresem:  www.grojecmiasto.bip.info.pl . 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu transmitowania posiedzeń Rady Miejskiej 
w Tarczynie jest Rada Miejska w Grójcu , z siedziba w Ratuszu przy ul. Rynek , 05-600 Grójec.  

Współadministratorem danych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, w związku z zapewnieniem obsługi 
transmisji oraz przechowywania kopii nagrań posiedzeń Rady Miejskiej w Grójcu.  

 Inspektor ochrony danych 

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Mogą się Państwo kontaktować  wyznaczonym 
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem siedziby Administratora lub elektronicznie : e-mail: 
inspektor@grojecmiasto.pl 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku oraz dźwięku będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c 
RODO w celu realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z art. 20 ust 1 pkt 1b ustawy o samorządzie 
gminnym.    

Okres przechowywania danych 

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzanie, zgodnie z ustawą 
o archiwum narodowym i zasobach archiwalnych, nie krócej niż 5 lat od upływu kadencji danej Rady Miejskiej lub 
do czasu upływu terminu na dochodzenie roszczeń.  

 Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1. Dostępu do danych osobowych poprzez link na stronie BIP Gminy Grójec, gdzie nagrania z obrad Rady 
Miejskiej będą dostępne.   

2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych  art. 18 RODO ; 

3. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00 - 193 Warszawa),  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;  

Nie przysługuje Państwu Prawo do usunięcia danych, gdyż prawo to nie dotyczy danych,  które są  przetwarzane 
w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

 
Odbiorcy danych:  
 
Państwa dane będą udostępnianie wyłącznie podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie 
obowiązującego prawa lub podmiotom realizującym usługi wspomagające organizację i działania Administratora 
na podstawie powierzenia. 
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