Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Mieszkańców- debata nad
raportem o stanie Miasta Stargard
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 z dnia 4 maja 2016 r.) —
dalej RODO, informuję że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Stargard z siedzibą: Urząd
Miejski, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard. Z administratorem danych można się
skontaktować poprzez adres e-mail: urzad@um.stargard.pl, telefonicznie pod
numerem 91 578-10-38 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się
kontaktować poprzez email: iod@um.stargard.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
3. Cele i podstawy przetwarzania. W odniesieniu do osób chcących wziąć udział w
publicznej debacie nad raportem o stanie Miasta Stargard, ich dane osobowe w postaci
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz wizerunku będą przetwarzane w celu
udzielenia głosu i upublicznienia prezentowanego stanowiska wraz z ww. danymi.

4.

5.

6.

7.

8.

W przypadku osób składających podpis na załączniku do zgłoszenia, dane w postaci
imienia i nazwiska, oświadczenia o byciu mieszkańcem Stargardu będą przetwarzane
w celu wyrażenia poparcia dla osoby zamierzającej zabrać głos w debacie publicznej
nad raportem o stanie Miasta Stargard
Dane osobowe ww. osób będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO w
związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze wynikającym z art. 28aa
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Odbiorcą danych osób biorących udział w debacie będzie podmiot działający na
zlecenie Gminy Miasto w zakresie nagrań i udostępniania sesji RM. Ponadto dane
osoby uczestniczącej w debacie, w tym jej wizerunek zostaną upublicznione w wyniku
ustawowego obowiązku transmisji obrad sesji Rady Miejskiej.
Okres przechowywania danych. Dane osobowe zarówno osób biorących udział w
debacie, jak i osób wyrażających poparcie dla ich udziału, będą przetwarzane
wieczyście zgodnie z Rozporządzeniem 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.
Sposób przetwarzania danych osobowych. Dane osób uczestniczących w debacie, jak
i osób wyrażających poparcie dla przedmiotowego uczestnictwa nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie zostaną poddane profilowaniu oraz nie
będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

b)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej,

d)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
9. Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wzięcia udziału
w debacie nad raportem o stanie Miasta Stargard, bądź dla wyrażenia poparcia dla tej osoby.

