
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 

(zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii (Przewodniczący GZM), z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 

Katowice, adres email: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: 

bip.metropoliagzm.pl. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych - 

inspektor ochrony danych. Adres e-mail: daneosobowe@metropoliagzm.pl, pozostałe dane 

teleadresowe takie jak powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia webinarium, 

w szczególności: 

a) rejestracji uczestników, 

b) czynnego udziału w webinarium, 

c) udostępniania zapisu webinarium każdemu zainteresowanemu poprzez zamieszczenie 

nagrania audio-wideo na portalach społecznościowych, w szczególności na profilu 

Facebook, Youtube oraz na stronach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

4. Dane przetwarzamy na podstawie: 

a) niezbędności przetwarzania w ramach realizacji zadania publicznego jakim jest rozwój 

społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego oraz promocja związku 

metropolitalnego i jego obszaru oraz realizacja majątkowych praw autorskich w zakresie 

nagrania audio-wideo (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia),  

b) interesu administratora jakim jest dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi 

roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia). 

5. W określonych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom 

upoważnionym przez administratora danych osobowych (w szczególności pracownikom 

Metropolii), dostawcom usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, 

wykonywanie lub dostarczanie systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania 

Metropolii, obsługa archiwalna, portalom społecznościowym w zakresie udostępnianego 

zapisu z webinarium (w szczególności FB oraz YT). Ponadto w zakresie stanowiącym 

informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub 

publikowane w BIP Urzędu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do wyrażenia skutecznego sprzeciwu 

w zakresie, którego dotyczy lub do zakończenia realizacji celów przetwarzania. 



7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania. 

b) żądania ich sprostowania, 

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest 

art. 6 ust. 1 lit. e albo art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679. 

Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jak na terenie Polski 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że w konkretnej 

sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne. 

9. Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam gdzie jest to obowiązkowe będzie brak 

możliwości udziału w webinarium. 

10. Pani/ Pana dane będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Komisja Europejska 

stwierdziła odpowiedni stopień ochrony (umowa pomiędzy UE a USA, tzw. Tarcza 

Prywatności). 

 


