
Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Urząd Gminy Kobylnica przetwarza następujący 
zakres Państwa danych osobowych: wizerunek twarzy oraz imię i nazwisko, które podlegają 
upublicznieniu za pośrednictwem strony internetowej. dane pozyskane zostały w trakcie 
rejestracji obrad sesji Rady Gminy Kobylnica. 

W świetle powyższego informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kobylnica,  

76-251 Kobylnica, ul. Główna 20, tel. (59) 842 90 70-71 w. 230, fax. (59)  842 90 72  
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl, 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kobylnicy, 
z którym można się kontaktować: e-mail: j.mielczarek@kobylnica.eu, 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Dz. 
Urz. UE L z 2016 r. 119), tj. przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 20 ust. 1b ustawy o 
samorządzie gminnym.  

3. Przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się w celu realizacji obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze. 

4. Pana wizerunek Urząd Gminy udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Kobylnica oraz na stronie internetowej Gminy. 

5. Pani/Pana wizerunek i dane osobowe utrwalone na nośniku nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana wizerunek i dane osobowe utrwalone na nośniku będą przechowywane 
zgodnie z  Rozporządzeniem 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  zgodnie z kategoria „A”, 

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do: 
a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

((ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

 
Pełnomocnik ds. OIN 
Inspektor Ochrony Danych  
UG Kobylnica 
Janusz Mielczarek 
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