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Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że sesje Rady Miejskiej są transmitowane na stronie
internetowej www.ciechocinek.pl (dostęp poprzez ikonę You Tube, w zakładce
Wideo) za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z art. 20 ust. 1b
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. jedn.: Dz. U. z 2018
r., poz. 994) oraz przechowywane w tejże lokalizacji oraz w SI Sesje Rady jako
kategoria „Archiwalna”.
Poprzez świadome uczestnictwo w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę
na przetwarzanie i upublicznianie swojego wizerunku w myśl art. 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku - tzw.
RODO.
Informuję Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Ciechocinku ul.
Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek, reprezentowany przez Burmistrza:
Dane kontaktowe:
Telefon: 54-416 18 00
Fax:

54-283 64 23

2. Burmistrz Ciechocinka wyznaczył Pana Mirosława Ciuryło na Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod
adres: Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek z dopiskiem
„Inspektor Ochrony Danych”, telefonicznie pod numerem 54-416 18 00 w. 133 oraz
pocztą elektroniczną, pod adresem: iod@ciechocinek.pl.
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3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji jawności działania
organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym i z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie
do informacji publicznej (T. jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1330).
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów
określonych w Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt
organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te
organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią
załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane
wieczyście.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Realizacja Państwa praw, określonych w pkt 5, odbywa się zgodnie z procedurami
zamieszczonym na stronie miejskiej www.bip.ciechocinek.pl – w zakładce Ochrona
danych osobowych.
7. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.
8. W przypadku planowania dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim
dalszym przetwarzaniem zostaną Państwo poinformowani o tym innym celu
wraz z informacjami określonymi w art. 13 ust. 2 lit. a – f RODO.
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