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) (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.

Administrator wyznaczył 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 lub pisemnie na adres Administratora danych.

3.

Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku ze złożeniem Wniosku Karta Dużej Rodziny wykorzystane i przetwarzane
będą w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie
art. 21 tej ustawy.

4.

W przypadku nie podania przez Panią/Pana wymaganych danych wskazanych na Wniosku Karta Dużej Rodziny nie zostaną
przyznane Karty Dużej Rodziny.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in. realizacja przepisów
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

6.

Dane osobowe potrzebne do realizacji wyżej wymienionych celów będą wykorzystane:
•

celem przekazania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1
na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

•

do wykonania analiz i statystyk, w szczególności raportowanie;

•

w zakresie adresu poczty elektronicznej - w celu przekazywania informacji związanych z Pana/i uprawnieniami;

•

celem zlecenia usługi podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

7.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania, mimo
iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany (w przypadku Aplikacji mKDR).

8.

Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię).

9.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych;
•

prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

•

prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie lub dane te nie są już niezbędne do celów,
dla których zostały zebrane;

•

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy kwestionowana jest prawidłowość
danych lub/i przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia;

•

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach dotyczących ochrony,
przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych – w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie moje
wątpliwości zostały mi wyjaśnione.
Oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie.

Lublin, dn. ...............................................

.................................................................
Podpis

