
Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679 (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO)  informujemy
wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Suskiego, iż obrady są

transmitowane „na żywo”  w internecie i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Starosta Suski,  z siedzibą przy
ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

2. Funkcję  Inspektora  Ochrony  Danych  pełni  Witold  Korzec,  z  którym  można  się
skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych za pomocą poczty
elektronicznej:  bip@powiatsuski.pl lub w siedzibie urzędu. 

3. Celem  przetwarzania  danych  osobowych  w  postaci  wizerunku  i  barwy  głosu  jest
udostępnienie  w  internecie  nagrania  z  przebiegu  sesji.  Podstawą  prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 15 pkt. 1a ustawy
o samorządzie powiatowym oraz art. 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. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uczestnicy sesji, osoby odtwarzające
nagranie  w  internecie  oraz  podmioty,  z  którymi  administrator  zawarł  umowy
powierzenia przetwarzania danych. 

5. Przysługuje  Pani/Panu  prawo żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych
osobowych, usunięcia danych (w sytuacjach wskazanych art. 17 RODO). 

6. Ma Pani/Pan również  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych
narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
obowiązujęcego prawa. 

8. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  wynika  z  przepisów  prawa  i  jest
niezbędne  do  realizacji  zadań  Administratora  wynikających  z  przepisów  prawa.
W  pozostałym  zakresie  Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  na
podstawie udzielonej  przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek
dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

9. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

10. Administrator  nie  zamierza  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.                         

_________________________________________________________________

Udział w publicznej sesji rady powiatu, czy wejście na teren obiektu, w którym
odbywać się będzie sesja,  skutkowało będzie rozpowszechnianiem wizerunku
utrwalonego  podczas  sesji  na  określonych  polach  eksploatacji  tj.  stronie
internetowej -   https://powiatsuski.sesja.pl/,  www.spsuchabeskidzka.bip.info.pl,
www.powiatsuski.pl . 
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