
Załącznik nr 1 

 
 

Zgodnie z 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, str.1), dalej 
„RODO”, informuje się, że: 

 
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 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w celu  
przeprowadzenia czynności przygotowawczych poprzedzających wszczęcie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, tj.  w celu realizacji obowiązku ustalenia przez 
administratora wartości zamówienia publicznego dotyczącego  wdrożenia systemu KSAT2000i 
autorstwa firmy COIG S.A., w wybranych jednostkach Gminy Lublin.  

 

4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy a 
także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 

5) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu 
określonego w pkt 3. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 

6) Wymagamy podania przez Panią/Pana danych wskazanych w szacunku kosztu wykonania 
zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli ich Pani/Pan nie poda, nie 
będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana odpowiedzi na nasze zapytanie. 
 

7) Pani/Pana dane osobowe  nie będą  podlegać automatycznym sposobom przetwarzania 
danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu. 
 

8) Posiada Pani/Pan:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

9) nie przysługuje Pani/Panu:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
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