
Załącznik nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
 DANYCH OSOBOWYCH

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) wyznaczyliśmy 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) Pani/Pana  dane  osobowe  uzyskane  przy  zawarciu  i  realizacji  umowy  zlecenia
(dalej: „umowa”)  wykorzystujemy w następujących celach: 

a) zawarcie i wykonanie umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO),
b) wykonanie  ciążących  na  nas  obowiązków  prawnych  takich  jak:  wystawianie

i przechowywanie  dokumentów  księgowych,  wykonywanie  obowiązków
podatkowych, rozpatrywanie reklamacji lub wezwań do usunięcia naruszenia prawa,
wykonywanie obowiązków związanych z udostępnianiem informacji na podstawie
przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej lub Statutu Miasta Lublin,

c) dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;

4) Z danych  osobowych  potrzebnych  do  realizacji  wyżej  wymienionych  celów  będziemy
korzystać:

a) przez  czas  niezbędny  do  ich  realizacji  (podstawa  prawna:  art.  6  ust.  1  c)
RODO),

b) przez  czas,  w  którym  możemy  ponieść  konsekwencje  prawne  niewykonania
obowiązku, np. otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO), 

c) przez  czas  trwania  umowy  (podstawa  prawna:  art. 6 ust.  1  b)  RODO)
oraz  przez  okres,  po  którym  przedawnią  się  roszczenia  wynikające
z  umowy,  a  w  przypadku  dochodzenia  przez  nas  roszczeń/obrony  przed
roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich
postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO);

5) Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  nie  będą
podlegać profilowaniu;

6) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: 
a) organom  władzy  publicznej  oraz  podmiotom  wykonującym  zadania  publiczne

lub  działającym  na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
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b) innym  podmiotom,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych
z  Gminą  Lublin  przetwarzają  dane  osobowe  dla  których  Administratorem  jest
Prezydent Miasta Lublin;

7) Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię);

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:   

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo  wyrażenia  sprzeciwu  –  z  przyczyn  związanych  z  Pani/Pana  szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego
na  art.  6  ust.  1  lit.  e)  (przetwarzanie  danych  jest  niezbędne
do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) lub f) (przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez  administratora  lub  przez  stronę  trzecią,  z  wyjątkiem  sytuacji,
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych),
w  tym  profilowania  na  podstawie  tych  przepisów.  Administratorowi  nie  wolno  już
przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych  podstaw  do  przetwarzania,  nadrzędnych  wobec  interesów,  praw  i
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,

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


