
 
 
Informacje   o   przetwarzaniu   danych   osobowych   dla   uczestników   sesji   rad   osiedli  
 
Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  informuję,                      
iż:  

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Poznania  z  siedzibą  przy  placu  Kolegiackim              
17,   61-841   Poznań  

2. Wyznaczono  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  się  kontaktować  poprzez  e-mail:  iod@um.poznan.pl  lub              
pisemnie   na   adres:   plac   Kolegiacki   17,   61-841   Poznań  

3. Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego  wynikającego  z  uchwał  Rady  Miasta               
Poznania  z  dnia  31  sierpnia  2010  r.  nr  LXXVI/1113-1154/V/2010,  w  sprawie  uchwalenia  statutów  osiedli  –                
jednostek  pomocniczych  Miasta  Poznania,  którym  jest  sporządzanie  protokołów z  sesji  Rad  Osiedli  oraz  art.  18  ust.                
1  w  zw.  z  art.  20  ustawy  z  dnia  6  września  2001  r.  o  dostępie  do informacji  publicznej  (tj.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.1429                        
ze  zm.).  Przebieg  sesji  może  być  rejestrowany  na nośniku  informacji.  Wykaz  uchwał  Rady  Miasta  Poznania  w                
sprawie  uchwalenie  statutów  poszczególnych  osiedli  jest  dostępny  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej            
(https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html).   

4. Dane  po  zrealizowaniu  celu,  dla  którego  zostały  zebrane,  będą  przetwarzane  do  celów  archiwalnych              
i przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  zrealizowania  przepisów  dotyczących  archiwizowania  danych           
obowiązujących  u  Administratora.  Przebieg  sesji  zarejestrowany  na  nośniku  informacji  będzie  przechowywany            
przez   5   lat.  

5. Osoby,   których   dane   dotyczą,   mają   prawo   do:  
a) dostępu   do   swoich   danych   osobowych  
b) żądania   sprostowania   danych,   które   są   nieprawidłowe  
c) żądania   usunięcia   danych,   gdy:  
● dane   nie   są   już   niezbędne   do   celów,   dla   których   zostały   zebrane  
● dane   przetwarzane   są   niezgodnie   z   prawem  

d) żądania   ograniczenia   przetwarzania,   gdy:  
● osoby   te   kwestionują   prawidłowość   danych  
● przetwarzanie   jest   niezgodne   z   prawem,   a   osoby   te   sprzeciwiają   się   usunięciu   danych   
● Administrator  nie  potrzebuje  już  danych  osobowych  do  celów  przetwarzania,  ale  są  one  potrzebne              

osobom,   których   dane   dotyczą,   do   ustalenia,   dochodzenia   lub   obrony   roszczeń  
6. Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych                

Osobowych.  
7. Podanie   danych   osobowych   jest   dobrowolne.  
8. Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  przez  Administratora  w  sposób  opierający  się  wyłącznie             

na zautomatyzowanym   przetwarzaniu,   w   tym   profilowaniu.  
9. W  przypadku  odbywania  sesji  lub  podejmowania  rozstrzygnięć,  w  tym  uchwał  z  wykorzystaniem  środków              

porozumiewania  się  na  odległość  (na  podstawie  z  art.  15zzx  ust.  1  ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych                     
rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób           
zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych  (Dz.U.  z  2020  r.  poz. 374  ze  zm.)  Administrator               
przetwarza   Pani/Pana   dane   osobowe   np.   imię   i   nazwisko,   adres   e-mail,   wizerunek.   

10. W  przypadku  zdalnego  trybu  obradowania  Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  do państwa  trzeciego              
(tj.  poza  obszar  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego).  Do  zdalnego  trybu  obradowania  rady  osiedla  jest              
wykorzystywany  program  ZOOM  dostarczony  przez  Zoom  Video  Communications,  Inc.  Więcej  informacji  o             
przetwarzaniu  danych  osobowych  przez  Zoom  Video  Communications,  Inc  znajdzie  Pani/Pan  na  stronie  EU-U.S.              
and  Swiss-U.S.  Privacy  Shield     
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkCAAW&status=Active)  oraz  stronie  dostawcy     
(https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html).  Ponadto,  w  przypadku  transmisji  obrad  na  serwisie         
YouTube  Pani/Pana  dane  osobowe  trafią  do  właściciela  serwisu  YouTube  (tj.  Google  LLC)  na  zasadach               
określonych  przez  tego  dostawcę  (dostępne  pod  adresem  https://www.youtube.com/intl/pl/about/  oraz          
https://policies.google.com/privacy).  

 

 


