
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert
- Klauzula informacyjna dotycząca ochrony 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. Urz. UE. L. z 2016 r. 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 się 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: 

a) email: iod@lublin.eu; 
b) lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1,

20–109 Lublin. 
3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  uzyskane  przy  procedurze  związanej

z postępowaniem dotyczącym zaproszenia ofertowego w sprawie planowanej u  mowy na  
Zamieszczanie  ogłoszeń  prasowych,  nekrologów  i  kondolencji  w  gazecie  codziennej
ukazującej  się od poniedziałku do minimum piątku w formie  papierowej  drukowanej  na
potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2023 r. - dwie części:  część I: Zamieszczanie ogłoszeń
prasowych  na  stronach  ogłoszeniowych  w  gazecie  codziennej  ukazującej  się  od
poniedziałku do minimum piątku w formie papierowej drukowanej o zasięgu ogólnopolskim
na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2023 r.; część II: Zamieszczanie ogłoszeń prasowych,
nekrologów i kondolencji na stronach ogłoszeniowych w gazecie codziennej ukazującej się
od poniedziałku do minimum piątku w formie papierowej drukowanej o zasięgu lokalnym
(tzn. obejmującym wszystkie powiaty województwa lubelskiego) na potrzeby Urzędu Miasta
Lublin w 2023 r. (dalej: „umowa”) wykorzystujemy w następujących celach:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO), 

b) wykonania  zadania  realizowanego w interesie  publicznym lub  w ramach  władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), 

c) realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie

na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6
ust. 1 lit. a) RODO),

e) umożliwienia  kontaktu  telefonicznego  lub  za  pośrednictwem  poczty  e-mail
w związku z realizacją i rozliczeniem umowy,

f) przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w przypadku
konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit.
f) RODO).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy
prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda. 

5. Z  danych  osobowych  będziemy korzystać  do  zakończenia  realizacji  celów określonych
w pkt 3, lub do czasu wycofania zgody (dotyczy pkt 3 e)  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 przez okres  5 lat  od  początku roku
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kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały one otrzymane. Po tym okresie
dane  podlegają  ekspertyzie  archiwalnej  przeprowadzanej  przez  Archiwum Państwowe.  
W zależności od decyzji  Archiwum Państwowego okres wykorzystania danych w celach
archiwalnych zostanie przedłużony lub dane zostaną usunięte.

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

działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) innym  podmiotom,  które  na  podstawie  stosownych  umów podpisanych z  Gminą
Lublin  przetwarzają  dane  osobowe  dla  których  Administratorem  jest  Prezydent
Miasta Lublin, np. COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40–065 Katowice.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać
profilowaniu. 

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

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

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

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

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

e) prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych
w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych
w art. 20 RODO; 

g) 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). 

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art.  6  ust.  1  lit  a  RODO),  przysługuje  Pani/Panu
prawo do  cofnięcia  tej  zgody  w dowolnym momencie.  Cofnięcie  to  nie  ma wpływu na
zgodność  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,
z obowiązującym prawem. 

10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny. 

11.Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  w  sytuacji  gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. 

……………….............  ……………….................…
            data                        podpis 
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