
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, że:
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włodawa, z siedzibą

we Włodawie Al. Jana Pała II nr 22, 22-200 Włodawa. Z Administratorem można się
kontaktować  poprzez  adres  e-mail:  kancelaria@gmina-wlodawa.pl  lub  pisemnie  na
adres siedziby Administratora.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez
adres  e-mail:  rodo@gmina-wlodawa.pl lub  pisemnie  na  adres  siedziby  Administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z  przetwarzaniem
danych.

Administrator informuje, iż:
1. Monitoring stosowany jest w celu realizacji obowiązku prawnego, tj zapewnienia jawności

i dostępności do posiedzeń Rady Gminy Włodawa.
2. Podstawą  prawną przetwarzania  jest  wypełnienie  obowiązku  prawnego  ciążącego  na

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
w związku z art.  11b i  art.   20 ust.  1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.U. 2018.994 t.j. 2018.05.24 z późn. zm.) oraz art. 3, art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018.1330 t.j.
z dnia 2018.07.10 z późn. zm.). 

3. Informacja o odbiorcach danych osobowych: 
Nagrania z obrad Rady Gminy Włodawa są udostępniane na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej:   ugwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php.  Państwa  dane  osobowe  mogą  być
przekazywane  wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w
imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych  (tzw.  podmioty  przetwarzające).  Państwa  dane  osobowe  nie  będą
przekazywane do państwa trzeciego. 

4. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: 
1) przez okres 14 dni
2) nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane do czasu wyjaśnienia 

sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań. 
5. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

1) dostępu  do  Państwa  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania,

2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych

ze względu na Państwa szczególną sytuację;
5) wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych,  gdy  Administrator

zamierza  je  przetwarzać  w  celach  marketingowych  lub  wobec  przekazywania
Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych; 

6) uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej: 
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego

siedziby, 
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach

lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.


