
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Transmisja i utrwalenie obrad Rady Miejskiej w Tułowicach 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Tułowice, 
z siedzibą w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, 
tel. 774600143, faks 774600474, e-mail: tulowice@tulowice.pl, 
reprezentowana przez Burmistrza Tułowic. 

2. Inspektorem ochrony danych jest: 
Katarzyna Żuchaj, tel. 509 027 990, e-mail: iod@tulowice.pl 

3. Państwa dane osobowe, tj. wizerunek, sposób zachowania i wypowiedzi, przetwarzane są w celu: 
transmisji i utrwalenia obrad Rady Miejskiej w Tułowicach, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie 
udostępnienia nagrań tych obrad w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tułowice i na stronie internetowej Gminy 
Tułowice. 
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek 

określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: odbiorca publiczny - każdy uczestnik obrad oraz każda osoba, 

która zapozna się z udostępnionym nagraniem z tych obrad. 
 

Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że: 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą bezterminowo. 
6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia swoich danych, w zakresie i na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie Państwa danych osobowych: 
a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
b) nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. 
Podanie danych osobowych, będących wymogiem ustawowym jest obowiązkowe. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu 
przetwarzania. 

9. Decyzje Państwa dotyczące nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
10. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 
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