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Klauzula informacyjna - transmisja i utnvalanie obrazu i dźwięku z przebiegu obrad Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), zwane dalej "RODO", właściciel urządzenia służącego do transmisji
i utrwalania obrazu i dźwięku obrad Rady Powiatu informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łodzi z siedzibą
w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3, które jest reprezentowane przez Starostę Łódzkiego
W schodniego;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest możliwy pod adresem iod@lodzkiwschodni.pl:
3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku i barwy głosu, transmitowane i zarejestrowane przez
urządzenie nagrywające tj. kamerę z mikrofonem podłączone do systemu obsługi Rady Powiatu przy
pomocy dedykowanego kanału telewizyjnego będącego częścią tzw. Systemu Elektroniczny
Samorząd, przetwarzane są w celu realizacji przez Powiat jego zada11, a podstawą prawną
ich przetwarzania bez Pani/Pana odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza,
że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
wynikającego z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995 z późn . zm.) art. 15 ust. la, dotyczącym transmisji i utrwalania obrad Rady Powiatu, które
są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia
danych oraz osoby h·zecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łodzi;
5) Pani/Pana dane osobowe me będą przekazywane do paóstwa h·zeciego/organizacji
międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku
ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów
w organach administracji publicznej;
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wymienione prawa mogą być
ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych
w celu realizacji obowiązku ustawowego;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie
danych osobowych;
9) udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci wizerunku i barwy głosu jest
dobrowolne i następuje poprzez obecność w obradach Rady, w tym zabranie głosu podczas
transmisji i nagrywania obrad Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i nie narusza Pani/Pana praw
wynikających z RODO;
10) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej
decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

