KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku z realizacją uprawnienia obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na
sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów
wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów
powiatu i komisji rady powiatu.

Zgodnie z art. 13 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.)
– dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Otwocki z siedzibą w
Otwocku ul. Górna 13 05-400 Otwock.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Pani Daria
Bartnicka, mail: iod@powiat-otwocki.pl, kom: 501 030 611.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych,
zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, :
1. 8a oraz 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym,
2. 18 i 19 ustawy o dostępie informacji publicznej,
zgodnie z którymi działalność organów powiatu jest jawna, zaś Rada Powiatu ma obowiązek
sporządzania i udostępniania materiałów audiowizualnych lub teleinformatycznych
rejestrujących w pełni obrady sesji Rady.
1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa, podmioty, które zawarły z Administratorem umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz każde inne osoby, ponieważ
nagranie z obrad Rady Powiatu i jej Komisji stanowi informację publiczną i jest
udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a następnie archiwizowane, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt
organów powiatu i starostw powiatowych.
3. Podanie przez Państwa danych osobowych w postaci głosu, wizerunku jest wymogiem
ustawowym w przypadku wzięcia udziału w obradach Rady Powiatu i jej Komisji oraz
zabrania głosu.
4. W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich
danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania. Pozostałe prawa:
prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w postaci nagrania wizerunku oraz
głosu) nie mają w tym przypadku zastosowania.
5. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do Państw trzecich.

