
 

 

 

 

Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego  

– informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

Informujemy, że na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

obrady Sejmiku Województwa są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. 

Każda osoba podejmując decyzję o obecności na sesji, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że jej 

wizerunek może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie na zasadach 

wskazanych w art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej samorządu województwa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 

informujemy, iż:  

1) Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Sejmik oraz Zarząd Województwa Śląskiego, 

z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: 

bip.slaskie.pl.  

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor 

ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do informacji publicznej 

oraz jawności przebiegu sesji, w celu sporządzenia protokołu z sesji oraz w celu archiwizacji przebiegu 

sesji. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków prawnych  

(art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. g oraz j rozporządzenia) wynikających z: 

• Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 15a, art. 21 ust. 1a); 

• Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 18-20); 

• Statutu Województwa Śląskiego (§12a, §12b, §44h, §44m); 

• Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności 

art. 6) oraz Rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Przetwarzanie dotyczyć może także szczególnych kategorii danych takich jak poglądy polityczne, które 

osoby obecne na sesji upublicznią (art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą w zakresie stanowiącym informację publiczną ujawniane każdemu 

zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronach internetowych (w tym BIP). 

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych, 

podmiotom realizującym archiwizację oraz zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat. Po upływie tego okresu akta sprawy 

zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia 

przetwarzania (w odniesieniu do sytuacji, gdy Pani/Pana identyfikacja jest możliwa), prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7) Podanie danych osobowych samodzielnie upublicznianych oraz udostępnienie wizerunku jest 

dobrowolne i wynika z Pana/Pani decyzji o obecności na sesji Sejmiku. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 


