Lista poparcia …………………….…………..( imię i nazwisko) - Kandydata na członka Komitetu
Rewitalizacji Miasta Lublin wyrażona przez przedsiębiorców (przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba

prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą)
Składając podpis: 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej liście poparcia w celu przeprowadzenia
naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Lublin; 2) zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych; 3)
zostałam/em poinformowany, że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na członków Komitetu
Rewitalizacji Miasta Lublin, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne 1.
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Dotyczy osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą

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)
(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, telefonicznie: 81 466 17 70 lub pisemnie na adres Administratora danych,
3) Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku z naborem na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Lublin
będziemy wykorzystywać wyłącznie w celach związanych z naborem, a w przypadku kandydata na Członka
Komitetu także w związku z pracami i działalnością Komitetu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO),
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jeśli ich Pani/Pan nie podadzą, nie będziemy mogli
uwzględnić Pani/Pana głosu na liście poparcia lub rozpatrywać Pani/Pana kandydatury na Członka Komitetu
Rewitalizacji. Z danych osobowych potrzebnych do celów określonych w pkt 3) będziemy korzystać przez
czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO),
5) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
a) podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom
usług IT; podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami,
b) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
6) Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu,
7) Pan/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; w zakresie, w jakim
Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie;
d)
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e)
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO ;
f)
prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO ;
g)
prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

