
Szanowni Państwo,

Na  podstawie  art.  13  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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.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. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się
we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych  poprzez: email:  iod@lublin.eu lub pisemnie na
adres Administratora danych.

3. Dane osobowe uzyskane w związku ze złożeniem Wniosku o wydanie  Karty „Lubelska Karta
Seniora” wykorzystane i przetwarzane będą w celu realizacji, promocji, monitoringu i ewaluacji
Programu  „Lublin  Strefa  60+”  oraz w  celu  przyznania  Pani/Panu  Karty  „Lubelska  Karta
Seniora”. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a)  Uchwała  Nr  160/VI/2015  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  30  kwietnia  2015  r.  w  sprawie
wprowadzenia na terenie Miasta Lublin Programu „Lublin Strefa 60+”, 

b)  Zarządzenie  nr  100/1/2019  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  22  stycznia  2019  r.
w sprawie  wprowadzenia logo Programu „Lublin  Strefa 60+”,  regulaminu przyznawania,
wydawania i korzystania z Karty „Lubelska Karta Seniora" oraz wzoru Karty,

c)  nasz uzasadniony interes (art.  6 ust.  1 lit.  f)  RODO) – w zakresie danych zebranych
podczas weryfikacji Wniosku o wydanie Karty „Lubelska Karta Seniora”. Mamy uzasadniony
interes w tym, aby sprawdzić, czy Pani/Pan ukończyła/ukończył 60 roku życia i zamieszkuje
na terenie Miasta Lublin, a następnie przyznać Kartę „Lubelska Karta Seniora”.

5. W przypadku nie  podania przez Panią/Pana wymaganych danych wskazanych na Wniosku
o wydanie Karty „Lubelska Karta Seniora”, nie zostanie ona przyznana. 

6. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać:

a) przez czas realizacji Programu „Lublin Strefa 60+”,

b) do wykonania analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Programu „Lublin Strefa 60+”,
w szczególności raportowanie.

7. Pani/Pana  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom,  którym  zlecimy  usługi  związane
z przetwarzaniem danych osobowych, np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub
kurierską.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.

9. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

10. Administrator  zawarł  umowę powierzenia.  Umowa została  zawarta  z  Idea Studio  s.c;  dane
adresowe: ul. Liliowa 11, tel. 81 742 30 40, fax. 81 742 30 41, celem nadruku Pani/Pana danych
osobowych (imię, nazwisko, pesel) na Kartę „Lubelska Karta Seniora”. 
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a)  zabezpieczenia stosowane przez ww. podmiot zapewniają ochronę danych nie gorszą niż
wymagane przez przepisy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

b) Może Pani/Pan zwrócić się do Inspektora Danych Osobowych lub bezpośrednio do osoby
wskazanej w pkt 10 o przekazanie jej kopii danych osobowych, które temu podmiotowi zostały
przekazane do przetwarzania, 

c)  podstawa  powierzenie  przetwarzania:  art.  28  ust.  3 rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób
fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 

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

• prawo dostępu do danych osobowych;

• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; 

• prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy,
że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (dane inne
niż: imię i nazwisko; nr PESEL, miejsce zamieszkania; dane kontaktowe) – ma Pani/Pan
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; 

• prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych;  prawo  wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana
szczególną  sytuacje –  w przypadkach,  gdy  przetwarzamy dane na podstawie  naszego
prawnie usprawiedliwionego interesu; 

• prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich
danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do
tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; 

• prawo wniesienia skargi  do  organu nadzorczego,  gdy  uzna Pani/Pan,  iż  przetwarzanie
danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych.

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach
dotyczących  ochrony,  przetwarzania,  powierzenia,  sprostowania,  usunięcia  danych  osobowych  –
w prostej  i  zrozumiałej  formie.  Wszystkie  moje wątpliwości  zostały  mi  wyjaśnione.  Oświadczam, że
przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie.

Lublin, dn. .......................................... .................................................................
   Podpis


