
Prezydent Miasta Lublin

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

1) Administratorem  danych  osobowych  Uczestnika  Konkursu
oraz  rodzica/opiekuna  prawnego/nauczyciela  prowadzącego  jest  Prezydent
Miasta  Lublin;  dane  adresowe:  Plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,
20–109 Lublin. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym rodzic/opiekun
prawny/nauczyciel  prowadzący Uczestnika Konkursu może się skontaktować
we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący
sposób:  za  pośrednictwem  e-mail:  iod@lublin.eu lub  pisemnie  na  adres
Administratora danych.

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w metryczce
określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz danych osobowych
w zakresie wizerunku jest zgoda (art. 6 ust.1 lit.a RODO).

4) Dane  osobowe  Uczestnika  Konkursu  oraz  rodzica/opiekuna
prawnego/nauczyciela  prowadzącego  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji
i  przeprowadzenia Konkursu „Barwy przyjaźni.  Unia Polsko-Litewska”,  w tym
publikacji  wyników Konkursu na portalu  miasta  Lublin  www.lublin.eu oraz  w
Galerii  Ratusz,  a  w  przypadku  wyrażenia  zgody  na  przetwrzanie  danych
osobowych  w  zakresie  wizerunku  będzie  on  przetworzony  w  celu  promocji
Konkursu, w tym umieszczania zdjęć na portalu miasta Lublina www.lublin.eu.

5) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji
celu  określonego  w  pkt  4,  a  po  tym  czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 130/3/2019 Prezydenta Miasta
Lublin z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego „Barwy przyjaźni. Unia Polsko-Litewska”, wprowadzenia Regulaminu
Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej
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6) Rodzicowi/opiekunowi  prawnemu/nauczycielowi  prowadzącemu  Uczestnika
Konkursu  przysługuje  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych  (art.  6  ust.  1  lit  a  RODO)  w  dowolnym  momencie.  Cofnięcie
to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

7) Dane  Uczestnika  Konkursu  oraz  rodzica/opiekuna  prawnego/nauczyciela
prowadzącego  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

8) Dane  Uczestnika  Konkursu  oraz  rodzica/opiekuna  prawnego/nauczyciela
prowadzącego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie
będą podlegać profilowaniu. 

9) Dane  Uczestnika  Konkursu  oraz  rodzica/opiekuna  prawnego/nauczyciela
prowadzącego  nie  trafią  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

10)W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych,  rodzicowi/opiekunowi
prawnemu/nauczycielowi  prowadzącemu  Uczestnika  Konkursu  przysługują
następujące prawa:
◦ prawo dostępu do danych osobowych;
◦ prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
◦ prawo  żądania  usunięcia  danych  osobowych  przetwarzanych

bezpodstawnie; 
◦ prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody; 
◦ prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
◦ prawo  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych

ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy
dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

◦ prawo do przenoszenia danych osobowych,  tj.  prawo otrzymania od nas
swoich  danych  osobowych.  Prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych
przysługuje  tylko  co  do  tych  danych,  które  przetwarzamy  na  podstawie
zgody Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego;

◦ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Uczestnik Konkursu
lub  rodzic/opiekun  prawny/nauczyciel  prowadzący uzna,  iż  przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.

11)Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela prowadzącego danych
osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  dla  celów  przeprowadzenia
Konkursu. 

12)Zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  zakresie  wizerunku
jest dobrowolna. 
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