Klauzula informacyjna transmisji sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Uprzejmie informuję, że sesje Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim są transmitowane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych przetwarzanych w związku z powyższą podstawą prawną jest Starosta
Nowomiejski – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, z siedzibą w Nowym
Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Z Administratorem
można się skontaktować listownie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem 564724220
oraz mailowo pod adresem sekretariat@powiat-nowomiejski.pl.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat-nowomiejski.pl
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim w związku z realizacją przepisu prawa jakim jest art. 15 ust. 1a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 18 ust. 3
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
•

upoważnieni pracownicy Administratora;

•

podmiot zewnętrzny udostępniający platformę do transmisji obrad;

•

każda osoba mające dostęp do transmisji online oraz utrwalonych i udostępnionych
nagrań w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w
inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Nagrania z transmisji sesji stanowią materiał archiwalny i będą przechowywane przez okres
określony w obowiązujący przepisach archiwalnych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe
prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków
ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która
wystąpi o realizację swoich praw

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym
profilowaniu.

