
 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w konsultacjach społecznych 
projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko dla 

projektu strategii 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 119/1) – dalej RODO – informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenta 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 przetwa-
rzaniem danych poprzez: email iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda 
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 
Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu strategii 
i w celach archiwizacyjnych, a także w celu udzielenia odpowiedzi w związku ze zgłaszaną uwagą/uwa-
gami. 

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia konsultacji społecznych i sporzą-
dzenia sprawozdania z konsultacji, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicz-
nym, cele badań naukowych lub historycznych oraz cele statystyczne – przez okres 25 lat. Po tym okresie 
dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie dokumentację prze-
chowuje się wieczyście. 

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania 
przepisami prawa, tj. w szczególności Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innym podmio-
tom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe, 
dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin, w szczególności COIG S.A., ul. Mikołowska 
100, 40–065 Katowice oraz Ideo Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35–234 Rzeszów. 

7. Pani/Pana dane, w ramach przetwarzania przez Administratora, nie będą podlegać automatycznym 
sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz 
nie będą podlegać profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane, w ramach przetwarzania przez Administratora, nie trafią poza Europejski Obszar Go-
spodarczy. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
1) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

o których mowa w art. 15 RODO; 
2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa 

w art. 16 RODO; 
3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 

RODO; 
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Pań-

stwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (RODO); 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz nazwy 
podmiotu/organizacji, którą Pani/Pan reprezentuje jest nieobowiązkowe. Skutkiem niepodania danych 
będzie brak możliwości bezpośredniego kontaktu w celu skonsultowania lub wyjaśnienia przekazanych 
przez Panią/Pana uwag, a także brak możliwości udzielenia bezpośredniej odpowiedzi w związku ze 
zgłaszanymi uwagami. 
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