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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych
osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016 r. Nr 119, strona 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy
Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także
o przysługujących  Pani/Panu  prawach,  wynikających  z  regulacji  o  ochronie  danych
osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Lublin;  dane
adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
we wszystkich  sprawach  dotyczących przetwarzania  Pani/Pana  danych osobowych
oraz  korzystania  z  przysługujących  Pani/Panu  praw  związanych  z  przetwarzaniem
danych poprzez:

• email: iod@lublin.eu; lub

• pisemnie na adres Administratora danych.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) co  do  osób  reprezentujących  daną  instytucję:  przeprowadzenia  postępowania
konkursowego  w  związku  ze  złożeniem  wniosku  konkursowego  jako  osoby
reprezentującej instytucję, ewentualnej publikacji informacji o laureatach Konkursu
na stronie BIP UM Lublin oraz na stronie UM Lublin (www.lublin.eu), podpisaniem
umowy o dofinansowanie oraz w celach archiwizacyjnych;

b) co  do  osób  wskazanych  w  wniosku:  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia
postępowania konkursowego oraz w celach archiwizacyjnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów  wymienionych  w  pkt  3  klauzuli,  realizowanych  przez  administratora  lub
stronę trzecią (...)) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym   zasobie   archiwalnym   i   archiwach i  rozporządzenia  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.

6. W związku z realizacją zadań wynikających z ww. przepisów prawa będą przetwarzane
następujące kategorie Pani/Pana danych:
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• co  do  osób  reprezentujących  uczelnię/  instytut  badawczy:  imię  i  nazwisko;
stanowisko;

• co  do  osób  wymienionych  we  wniosku  do  kontaktu:  imię  i  nazwisko,  pełniona
funkcja, numer telefonu, adres e-mail;

• co do osób zapraszanych: imię i  nazwisko,  stopień naukowy, kraj  pochodzenia,
miejsce  pracy  w  tym  zajmowane  stanowisko/pełniona  funkcja,  obszar
specjalizacyjny, największe osiągnięcia i otrzymane wyróżnienia, 

które pozyskaliśmy z wniosku do Konkursu „Visiting Professors in Lublin”.
7. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów

określonych w pkt  3,  a  następnie  przez  okres oraz  w zakresie  wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele
archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele
statystyczne  przez  25  lat.  Po  tym  okresie  dokumentacja  jest  przekazywana  do
właściwego archiwum państwowego, gdzie dokumentację przechowuje się wieczyście.

8. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przekazane  wyłącznie  podmiotom,  które
uprawnione są do ich otrzymania  przepisami prawa,  tj.  organom władzy publicznej
oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów
władzy  publicznej.  Ponadto,  mogą  być  one  ujawnione  podmiotom,  z  którymi
Administrator  zawarł  umowę  na  świadczenie  usług  związanych  z  przetwarzaniem
danych  osobowych,  np.  usług  serwisowych  dla  systemów  informatycznych
wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych (COIG S.A., ul. Mikołowska
100, 40–065 Katowice) oraz usług serwisowych dla stron internetowych administracji
publicznej (Ideo Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35–234 Rzeszów).

9. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych,
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać
profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące prawa:

a) prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych  osobowych  oraz
otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;

b) prawo  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych  osobowych  w  przypadkach,
o których mowa w art. 16 RODO;

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17
RODO;

d) prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach
określonych w art. 18 RODO;

e) prawo do sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

f) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych
w sytuacji,  gdy  uznaje  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
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