Informacja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji
o ochronie 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.U.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. Wyznaczony został inspektor 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 - Plac Króla Władysława
Łokietka 1, 20-109 Lublin.
3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku ze złożonym wnioskiem
o przyznanie Nagrody Okolicznościowej / Nagrody Artystycznej Miasta Lublin /
Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury / Nagrody Miasta Lublin za
Całokształt Działalności / Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury* (dalej
„wniosek”; dalej „Nagroda”) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury
przyznania Nagrody i przekazania środków finansowych należnych z tytułu
przyznanej Nagrody.
5. Z Pani/Pana danych osobowych potrzebnych do realizacji celu przetwarzania
będziemy korzystać przez czas niezbędny do jego realizacji oraz przez czas,
w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane, m.in. ze
względów podatkowych i archiwalnych.
6. Do przeprowadzenia procedury przyznania Nagrody wymagamy podania przez
Panią/Pana danych wskazanych na formularzu wniosku – jeśli ich Pani/Pan nie
poda, nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury przyznania Nagrody.
Dodatkowo możemy prosić o inne dane, takie jak numer rachunku bankowego czy
dane urzędu skarbowego, w którym się Pani/Pan rozlicza, które nie mają wpływu na
przyznanie Nagrody, ale jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli wykonać
przelewu środków finansowych należnych z tego tytułu.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są
uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa, w szczególności organom
administracji skarbowej. Ponadto mogą one być ujawnione podmiotom, z którymi
Administrator zawarł umowę na świadczenie usług związanych z przetwarzaniem
danych osobowych, np. usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych – COIG S. A.
ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.

8. Pani/Pana dane nie będą nie będą podlegać automatycznym sposobom
przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
oraz nie będą podlegać profilowaniu.
9. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują
Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo żądania od Administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO,
b) prawo żądania sprostowania/poprawiania danych w przypadkach, o których mowa
w art. 16 RODO,
c) prawo żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art.
18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO,
f) prawo do sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
g) prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Zapoznałam się/Zapoznałem się
z klauzulą informacyjną
data ………….......…………………..

*niepotrzebne skreślić

…………………..………...………..
(czytelny podpis)

