
Klauzula informacyjna  
Transmitowanie i nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki 
 
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 2016 r., tzw. "RODO" Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jako właściciel 
urządzenia nagrywającego do obsługi posiedzeń Zgromadzenia informuje, że:  
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, reprezentowany przez 
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle ul. Konopnickiej 82, 38-200 
Jasło, adres e-mail: biuro@wisloka.pl;   
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą, adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 
82, 38-200  Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200  Jasło, adres e-mail: iod@wisloka.pl;   
3) Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku 
Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę przetwarzane są w celu 
realizacji przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zadań, a podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku 
prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności 
działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z posiedzeń Zgromadzenia, udział w obradach 
posiedzenia Zgromadzenia jest dobrowolny i jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku,  
a konsekwencją odmowy udostępnienia wizerunku jest brak uprawnienia do brania udziału w obradach posiedzeń 
Zgromadzenia, posiedzenia są transmitowane on-line i udostępniane na stronie www.wisloka.sesja.pl,  
4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz 
podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w 
związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki,  
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z 
zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą 
być podmioty o których mowa wyżej,  
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, 
a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji 
publicznej,  
7) posiada Pan/Pani prawo do:  dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, 
poprawienia, ograniczenia przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia 
danych i prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszy przepisy 
prawa, ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; 
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą 
przetwarzane w celu profilowania,  
9) jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a także 
w zakresie przysługujących Panu/Pani praw wynikających z RODO, może Pan/Pani skontaktować się z 
Inspektorem Danych Osobowych drogą elektroniczną iod@wisloka.pl, telefonicznie 134437027 lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora. 
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