STAROSTWO POWIATOWE w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13
tel. (077) 472-32-00; 483-31-08 fax (077) 472-32-95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl, www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE TRANSMITOWANIA I UTRWALANIA
OBRAD RADY POWIATU

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z
siedzibą 47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13. Administrator jest to osoba lub podmiot, która
decyduje co się będzie działo z Państwa danymi osobowymi.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof KSIĘSKI, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13,
pokój nr 37. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych,
proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl tel.
774052777 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie . Inspektor czuwa nad
bezpieczeństwem Państwa danych osobowych w urzędzie.
3) Celem przetwarzania jest transmisja online oraz utrwalanie nagrań audio i video z obrad Rady
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
4) Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt c) RODO w zw. z
art. 15 ust. pkt 1a Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 05.06.1998 r.
5) Państwa dane (wizerunek, dźwięk) będą publikowane na stronach internetowych Powiatu, BIP
oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Zatem każda osoba korzystająca z internetu może być
odbiorcą tych danych. Ponadto w celu realizacji ww. zadania zawarto umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych z firmą Netconcept ul. Partyzancka 5A, 45-801 Opole.
6) Nie przewidujemy aby Państwa dane osobowe przekazywać do państw trzecich ( czyli poza Unię
Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy)
7) Dane w postaci nagrań będą udostępnione w internecie przez okres 5 lat od dnia pierwszej
transmisji oraz następnie archiwizowane na nośnikach bezterminowo zgodnie z Jednolitym
rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych.
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa:
➢ prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15
ust. 1 RODO
➢ prawo do sprostowania danych art.16 RODO
➢ prawo do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO
9) W żaden sposób nie będziemy profilować Państwa danych osobowych
10) Nie będziemy w sposób zautomatyzowany podejmowali decyzji
11) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji obecności podczas
obrad Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
12) Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez nasz urząd
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
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