
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach 

Rady Miasta Kościerzyna w celu realizacji obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

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 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

Transmisja obrad jest dostępna w sieci internetowej, natomiast nagrania z obrad zamieszczane są  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościerzyna (www.bip.koscierzyna.gda.pl) i na stronie 

internetowej Miasta Kościerzyna (www.miastokoscierzyna.pl).  

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna. 

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: 

 zapewnienie prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących 

z powszechnych wyborów, 

 transmitowania i utrwalania obrad, zgodnie z art. 18 ust 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 

RODO. 

3. Transmisja obrad sesji Rady Miasta Kościerzyna jest dostępna w sieci internetowej. Nagrania z sesji 

zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościerzyna 

(www.bip.koscierzyna.gda.pl) i na stronie internetowej Miasta Kościerzyna (www.miastokoscierzyna.pl) 

bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 

4. Osoba objęta monitoringiem, uczestnicząc w obradach sesji Rady Miasta Kościerzyna wyraża 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku oraz 

prezentowanego stanowiska umieszczonego na nagraniach z sesji Rady Miasta Kościerzyna.  

W przypadku nie wyrażenia zgody, uczestnictwo w obradach sesji Rady Miasta Kościerzyna będzie 

niemożliwe. 

5. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna,  

iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6. Podczas transmisji obrad sesji Rady Miasta Kościerzyna oraz ich nagrywania Pani/Pana dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane i przekazywane do państw trzecich. 

7. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Kościerzyna to:  

iod@koscierzyna.gda.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora ul. 3 Maja 9a 83-400 Kościerzyna. 
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