Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z udziałem mieszkańców na sesji Rady Miejskiej w Koszalinie
w debacie nad raportem o stanie Miasta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej
RODO) informuję:
1) Administratorem danych osobowych w zgłoszeniu do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta
jest Miasto Koszalin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Koszalina– Urząd Miejski ul. Rynek
Staromiejski 6-7, e-mail: koszalin@um.koszalin.pl
2) W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych : Mariusz Krasicki
Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 e-mail: iodo@um.koszalin.pl
3) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku
z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dane zgłaszającego chęć udziału
w debacie oraz osób udzielających poparcia zgłaszającemu będą przetwarzane w celu realizacji prawa
do udziału mieszkańców w debacie na sesji Rady Miejskiej Koszalina nad raportem o stanie Miasta
za 2020 rok. W przypadku udziału zgłaszającego w sesji dodatkowo będą przetwarzane jego dane
w zakresie wizerunku; sesja jest transmitowana i rejestrowana za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk.
4) Do danych osobowych zgłaszającego oraz osób popierających zgłaszającego mogą mieć dostęp
Przewodniczący Rady Miejskiej, radni, pracownicy Biura Rady Miejskiej oraz wyłącznie na podstawie
zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu
Miejskiego w Koszalinie albo organy nadzoru i kontroli nad działalnością miasta, dodatkowo
w przypadku udziału zgłaszającego w transmitowanej sesji Rady Miejskiej, dostęp do danych
w zakresie wizerunku zgłaszającego mogą mieć wszystkie osoby uczestniczące w sesji lub odbiorcy
transmisji.
5) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ale dobrowolnym,
a ich niepodanie lub wycofanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w debacie
nad Raportem o stanie Miasta Koszalina za 2020 rok.
6) Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, do ich sprostowania
lub uzupełnienia, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przetwarzania oraz przez okresy
zgodne z kategoriami archiwalnymi, o którym mowa w Rozporządzeniu 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.
8) W Urzędzie Miejskim nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym

