
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nagrywaniem i transmisją dźwięku i obrazu 

Wypełniając obowiązek informacyjny jaki nałożyło Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) 

pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych, które zostały zarejestrowane podczas 

obrad Sesji Rady Gminy Brańszczyk oraz posiedzeń Komisji Rady Gminy Brańszczyk oraz przysługujących 

Państwu prawach.  

W związku z powyższym przekazujemy informacje:  

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Brańszczyk z siedzibą ul. Jana Pawła II 45,                

07-221 Brańszczyk. 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to iod.ugb@branszczyk.pl 

3) Zakres danych osobowych zarejestrowanych przez urządzenia nagrywające obraz i dźwięk to m.in. 

wizerunek, głos oraz wypowiadane treści. 

4) Dane osobowe przetwarzamy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. 

utrwalenia oraz transmisji obrad na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w związku z art. 20 ust. 1b 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dotyczącym jawności działalności organów 

gminy. Na mocy powyższego artykułu, obrady są utrwalane i transmitowane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

− Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, 

realizujące zadania publiczne i wykonujące usługi na rzecz Urzędu Gminy Brańszczyk wyłącznie w 

zakresie tej usługi zgodnie z zwartą umową. Odbiorcami mogą być także osoby trzecie w związku z 

tym, iż nagranie stanowi informację publiczną i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Brańszczyk; 

5) Dane nie będę przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

6) Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, lub 

do momentu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń, zgodnie z okresami retencji dokumentów 

obowiązującymi w Urzędzie Gminy Brańszczyk. 

7) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

8) Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadkach i na zasadach 

określonych w RODO. 

Więcej o swoich prawach przeczytasz na naszej stronie internetowej www.branszczyk.pl, zakładka 

Ochrona Danych Osobowych. 
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