INFORMACJA
dotycząca rejestracji i publikacji dźwięku i obrazu z przebiegu sesji
oraz ochrony danych osobowych osób w niej uczestniczących
Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta w Żorach informujemy, że obrady
są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk


Transmisja obrad jest rejestrowana i transmitowana w Internecie, w Biuletynie
Informacji Publicznej UM Żory oraz na stronie Internetowej miasta, zgodnie
z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym



Nagranie z obrad sesji stanowi informację publiczną i jest powszechnie dostępne



Osoba korzystająca z uprawnienia czynnego udziału w obradach sesji nie może
skutecznie domagać się ograniczenia rejestracji przebiegu obrad na czas zabierania
przez nią głosu i ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedziane słowa
w szczególności naruszające dobra osobiste innych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 – o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. tzw. „RODO” właściciel
urządzenia nagrywającego do obsługi Rady Miasta Żory informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych (wizerunku oraz treści wypowiedzi osób
biorących udział w obradach sesji jest Prezydent Miasta Żory z siedzibą w Żorach
przy Al. Wojska Polskiego 25, e – mail: um@zory.pl.
2) W Urzędzie Miasta Żory został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym
można się skontaktować pod numerem 32 4348 133 w godzinach pracy UM Żory,
bądź pisząc na adres mailowy iod@um.zory.pl.
3) Nagrania z zarejestrowanym obrazem i dźwiękiem będą dostępne przez okres
określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
4) Każda osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawiania).
5) Każdy ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowych.
7) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

