
Klauzula informacyjna 
- DEBATA O STANIE GMINY- MIASTA MSZANA DOLNA - 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna, 34-730 
Mszana Dolna ul. Marszałka Piłsudskiego 2. 
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez e-mail: odo.dmarek@onet.pl  
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w 
celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z treścią art. 28aa ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym – przeprowadzenia debaty nad raportem o stanie gminy. 
Pani/Pana dane jako osoby biorącej udział w debacie na Sesji rady gminy będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 20 ust. 1b (obrady rady gminy są transmitowane i 
utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) oraz w związku z realizacją 
zasady jawności działania organów władzy publicznej i prawa dostępu do informacji publicznej. 
Nagranie z Sesji będzie udostępnione na stronie internetowej Miasta. 
Dane osobowe osób, które udzieliły poparcia będą przetwarzane zgodnie z celem, do którego 
zostały zebrane.  
4. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane do instytucji 
upoważnionych z mocy prawa, w tym Radzie Miejskiej.  
5. Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrana, a następnie 
jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) 
6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez 
wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.  
7. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też 
poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w 
systemach informatycznych.  
8. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie 
danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do 
ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.  Podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych w celu wzięcia udziału w debacie nad raportem jest 
obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje niemożność wzięcia udziału w 
debacie. Podanie danych osobowych osób udzielających poparcia jest niezbędne do realizacji 
celu w jakim są zbierane, jednakże jeżeli ktoś nie chce podawać swoich danych takiego poparcia 
nie udziela. 
9. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa 
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