
Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice reprezentujący Gminę 
Gierałtowice z siedzibą ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: od adresem poczty 
elektronicznej iod@gieraltowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Celem zbierania danych jest realizacja obowiązku umożliwienia udziału mieszkańców w posiedzeniu 
sesji w dyskusji nad raportem o stenie gminy. Ponadto w celu transmitowania i realizacji obrad Rady 
Gminy Gierałtowice za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit c i e RODO, tj. 
obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz jest niezbędne do wykonywania zadania 
realizowanego w interesie publicznym znajdującego oparcie w przepisach wskazanych w art. 28 aa 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania. Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy mogli spełnić, gdyż zakres przysługujących 
praw zależy od przesłanek uprawniających do przetwarzania danych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia swojego udziału w debacie. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zabrania głosu podczas debaty 
nad Raportem o stanie Gminy Gierałtowice. 

8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

9. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 

danych wynikającego z przepisów prawa przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej. 
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