KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
Uczestnicy obrad sesji
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Miasta Rawa Mazowiecka są transmitowane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym. Uczestnicząc w sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka wyrażacie Państwo
zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myślart. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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)
z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.
Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunku) jest: Miasto Rawa Mazowiecka
reprezentowane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka , 96-200 Rawa Mazowiecka Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 5. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email
um@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez
email iod@miastorawa.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub pod numerem telefonu Urzędu
Miasta Rawa Mazowiecka 46 814 21 80

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy
zgodnie z art. 11b oraz art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania, ale nie krócej niż okres wynikający z kategorii
archiwalnej.
5. Uczestnictwo w sesjach Rady Miasta Rawa Mazowiecka jest dobrowolne, jednakże decydując się
na udział w nich, podanie danych osobowych, wizerunku staje się obowiązkiem prawnym.
6. W związku z przetwarzaniem przez Miasto Rawa Mazowiecka Pani/Pana danych osobowych, z
wyjątkami zastrzeżonymi w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
-wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej wyrażacie Państwo zgodę na
przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO
wszystkim zainteresowanym odbiorcom. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są
upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej i jednostek organizacyjnych
miasta, radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

