KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW konsultacji
społecznych projektu dokumentu pod nazwą: STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE
WISŁOKI” NA LATA 2022-2030
Konsultacje będą prowadzone stacjonarnie oraz na platformie Google Meet, You Tube, Webankieta.
Uczestnicząc w konsultacjach wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych,
w tym przetwarzanie Państwa wizerunku lub głosu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (dalej: RODO) ,
informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany
przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, adres
korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie:
ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, email: biuro@wisloka.pl.

2.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować
z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem: ul. Konopnickiej 82,
38-200 Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, adres email:
iod@wisloka.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w konsultacjach
społecznych projektu dokumentu pod nazwą: STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE
WISŁOKI” NA LATA 2022-2030.

4.

Administrator będzie przetwarzał następujące rodzaje danych osobowych:
1) Pani/Pana głos, o ile Pani/Pan wykorzysta funkcjonalność dokonywania wypowiedzi w trakcie
konsultacji,
2) Pani/Pana wizerunek, o ile Pani/Pan wykorzysta funkcjonalność udostępnienia wizerunku w trakcie
konsultacji,
3) Inne dane, które Pani/Pan udostępni podczas trwania konsultacji – w formie tekstowej, graficznej
bądź jakiejkolwiek innej technicznie dostępnej,
4) Podprocesor, z którym zawarto umowę powierzenia danych osobowych będzie przetwarzał
następujące kategorie danych osobowych: wizerunek, głos, Państwa dane, które zostały podane
podczas zakładania konta Google, adres e-mail, adres IP, informacja dot. cookies.

5.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1
lit. a) RODO wyrażona poprzez dokonanie zgłoszenia do udziału w konsultacjach, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
wykonywanie przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym.

6.

Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca usługi Google oraz podmioty, które przetwarzają dane na
podstawie przepisów prawa, z którymi zawartą umowę powierzenia danych. Dane będą udostępnione
również podmiotom i osobom, które biorą udział w organizowanych konsultacjach z Pani/Pana
udziałem, w czasie rzeczywistym.

7.

Dane osobowe uczestników konsultacji przetwarzane będą w czasie rzeczywistym, tj. przez czas trwania
spotkania, w którym bierze Pani/Pan udział.

8.

9.

Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:
1) prawo do cofnięcia udzielonej zgody,
2) prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
3) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
4) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
5) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
(adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na lokalizację serwera platformy Google na terenie UE, będą w ramach
nawiązanej komunikacji co do zasady przetwarzane na terenie UE.
11. Pani/Pana dane nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
opartego na profilowaniu.
12. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu umożliwienia
Pani/Panu udziału w konsultacjach stacjonarnie oraz komunikacji na odległość, za pomocą Google Meet,
You Tube, Webankieta. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości udziału w
spotkaniach oraz korzystanie z platformy Google Meet, You Tube, Webankieta.

