Kalisz, dnia 26 kwietnia 2022 r.
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIAZKU Z PROWADZENIEM TRANSMISJI Z OBRAD RADY MIASTA KALISZA.
Administrator danych osobowych.
Administratorem udostępnionych podczas transmisji z obrad Rady Miasta Kalisza danych osobowych
(w szczególności wizerunku i innych informacji, które można z niego odczytać oraz udzielonych wypowiedzi)
będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem
można się skontaktować listownie kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz Główny Rynek 20,
e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 765 43 01.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych e-mailowo: iod@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 765 43 56.
Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia transmisji obrad Rady Miasta Kalisza i jej utrwalenia
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podstawą prawną ich przetwarzania będzie wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym tj. art. 6 ust. 1 lit. c) 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), zwanego dalej „RODO”.
Odbiorcy danych osobowych.
Transmisję z obrad można oglądać na stronie https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/526/rada-miasta-kalisza.htm.
Nagrania archiwalne udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza w zakładce
„Rada Miasta”, na stronie https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/526/rada-miasta-kalisza.htm oraz na kanale
Urzędu Miasta Kalisza serwisu internetowego youtube.
Przechowywanie danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych zgodnie z którymi nie podlegają
zniszczeniu.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193
Warszawa ul. Stawki 2).
Informacja o wymogu podania danych.
Udostępnienie danych osobowych (w szczególności swojego wizerunku) jest warunkiem przebywania
w obszarze objętym transmisją. Dane będą przetwarzane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
w sposób zautomatyzowany. Nie będą wykorzystywane do profilowania.
PREZYDENT MIASTA KALISZA
/…/
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