INFORMACJA
DOTYCZĄCA JAWNOŚCI POSIEDZEŃ, TRANSMISJI I UTRWALANIA OBRAD
RADY GMINY CZARNKÓW ORAZ OCHRONY DANYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH
W OBRADACH RADY GMINY CZARNKÓW
Działając na podstawie przepisów:
 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429);
 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 130 ze zm.);
 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze
zm.);
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwane RODO);
 ustawa z 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781).

1. W celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych Gmina Czarnków, jako jednostka samorządu terytorialnego, realizuje obowiązek
transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad Rady Gminy Czarnków.
2. Obrady Rady Gminy Czarnków są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk, zgodnie z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu
Gminy Czarnków oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Podczas sesji Rady Gminy odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio i wideo osób
biorących w nich udział.
5. Materiały pozyskane w sposób, o jakim mowa w punkcie 4 są eksploatowane na nośnikach lub
publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Gminy Czarnków.
6. Udział w publicznej sesji Rady Gminy Czarnków, czy wejście na teren obiektu, w którym odbywa się
sesja Rady Gminy, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku
utrwalonego podczas danej sesji na określonych polach eksploatacji tj. strona internetowa oraz strona
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), w celu transparentności działań Gminy Czarnków.
7. Wizerunek osoby fizycznej jest daną osobową w rozumieniu postanowień ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (zwanego w dalszej części RODO).
8. Administrator danych Urząd Gminy Czarnków reprezentowany przez Wójta Gminy, posługując się
wizerunkiem osoby fizycznej dopuszcza się przetwarzania danych osobowych.
9. W przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunków osób uczestniczących w sesji
Rady Gminy Czarnków, nie ma konieczności uzyskiwania zgody tych osób, gdyż według art. 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 2016 r. tzw. RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Czarnków uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.
10. Zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgoda osoby fizycznej na
rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest wymagana w szczególności, gdy wizerunek osoby stanowi
jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza lub gdy chodzi
o wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez tę
osobę funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.
11. Zgodnie z zasadą rozliczalności Administrator danych powinien umieć wykazać, że wypełnił obowiązek
informacyjny zgodnie z wymogami RODO. W związku z tym klauzula informacyjna wobec osób
uczestniczących w jawnych Sesjach Rady Gminy będzie zamieszona na stronie internetowej gminy, na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz w widocznym miejscu przed wejściem na salę
obrad/sesji Rady Gminy Czarnków. Dodatkowo przed wejściem na salę obrad/sesji umieszczony będzie
piktogram kamery informujący o nagraniach w formie audio i video niniejszej sesji Rady Gminy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków, mający siedzibę w Czarnkowie
(64-700) przy ul. Rybaki 3, z którym można się kontaktować pisemnie na adres jego siedziby tj.
Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków albo telefonicznie pod nr 67 255 22 27
albo elektronicznie - e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl w zakresie przetwarzania danych w rejestrze
wydanych zezwoleń i prowadzonych postępowań oraz przechowywanej dokumentacji pisemnej.
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie na adres e-mail: kontakt@smart-standards.com lub
pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają
w jego zakresie działania.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy
zgodnie z art. 11b oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat zgodnie
z postanowieniami Załącznika nr 2 do Rozporządzenia 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 (Dz.U. Nr 14, poz. 67). Ze względu
na inne, szczególne przepisy prawa, okres ten może ulec wydłużeniu.
5. Uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Czarnków jest dobrowolne, jednakże decydując się na udział
w nich, podanie danych osobowych staje się obowiązkiem prawnym.
6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami
zastrzeżonymi w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu Prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych chyba, że udostępniane dane ujawniają informacje
niejawne lub naruszają tajemnice prawnie chronione;
b) sprostowania danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie nie wynika
z obowiązku realizowanego przez Urząd na podstawie przepisów prawa;
d) przenoszenia danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli ich przetwarzanie nie wynika
z obowiązku realizowanego przez Urząd na podstawie przepisów prawa.
7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na
wstępie.
8. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Czarnków wyraża Pan/Pani 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, jednostek organizacyjnych Gminy, radni Rady Gminy oraz organy państwa
upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

