
KLAUZULA INFORMACYJNA

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.Urz.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. W Urzędzie Miasta Lublin 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. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez: 

• email: iod@lublin.eu; 
• lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–

109 Lublin. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury zapewnienia
dostępu on-line  do generatora  ofert  (platformy internetowej)  w otwartych konkursach ofert,
trybie wskazanym w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  są  przepisy  powszechnie
obowiązującego  prawa  tj.  art.  6  ust.  1  c  RODO oraz  Ustawa  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenie 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. 
 

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia procedury zapewnienia
dostępu on-line  do generatora  ofert  (platformy internetowej)  w otwartych konkursach ofert,
trybie wskazanym w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  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 –



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

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

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

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

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

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

• prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
• prawo do sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji,

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);


