
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

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 2016 r. Nr 119, str.1), dalej
„RODO”, informuje się, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina 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  serwisowania  programów
MAGAZYN, DIETY – Żywienie Zbiorowe, DOM;

4. Pani/Pana  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. dostawcom systemów informatycznych i usług
IT (COIG S.A, dane adresowe: ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice), 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, a po tym czasie 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 – z uwzględnieniem okresów
przechowywania  dla  danego  rodzaju  dokumentacji  gromadzonej  w  Urzędzie  Miasta  Lublin,
wynikających  z  Jednolitego  Rzeczowego  Wykazu  Akt,  stanowiącego  załącznik  nr  2
do 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. wymagamy podania przez Panią/Pana  danych wskazanych w zapytaniu o szacunek; 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
opierającym  się  na  zautomatyzowanym  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  nie  będą  podlegać
profilowaniu;

8. posiada Pani/Pan: 
a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach określonych

w art. 15 RODO, 
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadkach określonych

w art. 16 RODO, 
c) prawo żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzana danych osobowych w przypadkach określonych

w art. 18 RODO, 
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji,  gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 
9. Pani/Pana dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.


