
Klauzula informacyjna

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.Urz.UE.L. z 2016 r. Nr 119,

strona 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. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we

wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz

korzystania  z  przysługujących  Pani/Panu  praw  związanych  z  przetwarzaniem danych.  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:

1) email: iod@lublin.eu

2) lub  pisemnie  na  adres  Administratora  danych:  plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,  

20–109 Lublin.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji  i uczestnictwa w Konkursie

Dobrych  Praktyk  Kongresu  Współpracy  Transgranicznej  Lublin  2021,  w  celu  promocji

wydarzenia oraz w celach archiwalnych.

4. Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  wyrażona  przez

Panią/Pana  zgoda,  o  której  mowa  w  art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO,  ustawa  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa z dnia 14

lipca 1983 r.  o  narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach i  rozporządzenie  Prezesa

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów

zakładowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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5. Z  danych  osobowych  będziemy korzystać  do  momentu  zakończenia  realizacji  celów

określonych w pkt.  3  lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,  a następnie

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego

prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań

naukowych  lub  historycznych  lub  cele  statystyczne  –  przez  1  rok,  po  czym podlegają

usunięciu.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione

są do ich otrzymania przepisami prawa w szczególności,  tj.  organom władzy publicznej

oraz podmiotom wykonującym zadania  publiczne lub działających na zlecenie organów

władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów  powszechnie

obowiązującego  prawa.  Ponadto  mogą  być  one  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.

Pani/Pana  dane  będą  również  przekazywane  innym  odbiorcom,  w  szczególności  

w  związku  z  tym,  że  dane  będą  publikowane  na  portalach  społecznościowych

Facebook, Instagram i Twitter oraz w serwisie internetowym YouTube. Pani/Pana dane

zostaną udostępnione Facebook Ireland Ltd., Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite

900,  San  Francisco,  CA 94103  z  siedzibą  w USA.  Oraz  Google  LLC (z  siedzibą  

w  USA).  Tym  samym,  Pani/Pana  dane  mogą  być  przekazane  do  Stanów

Zjednoczonych Ameryki,  gdzie  obowiązują  inne przepisy  z  zakresu ochrony danych

osobowych, które mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.

W  związku  z  publikacją  na  portalu  społecznościowym  Facebook  Pani/Pana  dane

zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia

kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

Ponadto  zgodnie  z  funkcjonalnościami  portalu  Facebook  oraz  oficjalnymi

oświadczeniami  przedstawicieli  w/w  portalu,  Facebook  korzysta  z  technologii

rozpoznawania twarzy. Powyższy sposób przetwarzania danych stanowi przetwarzanie

biometryczne.
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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 Gospodarczy.

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 w przypadkach, 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  usunięcia  danych osobowych  w przypadkach  określonych  w art.  17

RODO;

4) prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach

określonych w art. 18 RODO;

5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji,

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

6) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody

osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia

tej  zgody  w  dowolnym  momencie  w  formie  wysłania  wiadomości  e-mail  na  adres

kongres@lublin.pl o treści: wycofuję zgodę. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania

przez  Panią/Pana  danych  nie  będzie  Pani/Pan  mogła/mógł  wziąć  udziału  w  procesie

rekrutacyjnym na Konkurs Dobrych Praktyk Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin

2021, a co za tym idzie, uczestniczyć w Konkursie. 

11. Zgoda  na  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  w  celach  promocyjnych  jest

dobrowolna i nie wpłynie na możliwość udziału w Konkursie.
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Wyrażam zgodę na (prosimy o wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola z lewej strony oraz

podpis elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem własnoręcznym):

*  przetwarzanie  moich  danych  osobowych,  zawartych  w  formularzu  konkursowym,  przez

Administratora  w  celu  rejestracji  i  uczestnictwa  w  Konkursie  Dobrych  Praktyk  Kongresu

Współpracy Transgranicznej Lublin 2021;

 przetwarzanie  moich  danych  osobowych,  zawartych  w  formularzu  konkursowym,  przez

Administratora w celach promocyjnych na potrzeby Kongresu Współpracy Transgranicznej;

W  związku  z  moim  udziałem  w  Konkursie  dobrych  praktyk  (w  tym  zgłoszonym  do  konkursu
nagraniu audiowizualnym ), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym w
zakresie  wizerunku  i  głosu, w  szczególności  poprzez  utrwalenie,  rozpowszechnianie  i
wykorzystanie wizerunku w formie fotografii oraz  wizerunku i głosu w formie  audiowizualnej, na
wszelkiego rodzaju nośnikach, w tym m. in. na nośnikach video, VHS, DVD, VCD, CD-ROM, CD,
dyskach  komputerowych,  dyskach  audiowizualnych,  plikach  elektronicznych,  plikach
graficznych,"pen  drivach",  Mp3,  Mp4,  nośnikach  papierowych  i  elektronicznych,  a  także  na
rozpowszechnianie  wizerunku  i  głosu w  celu  promowania  i informowania o  wdrożonych
działaniach,  zgłoszonych  do  Konkursu  dobrych  praktyk,  w  ramach  Kongresu  Współpracy
Transgranicznej Lublin 2021, w szczególności w:
□ serwisie społecznościowym Facebook Kongres Współpracy Transgranicznej;

□ serwisie społecznościowym Facebook Lublin;

□ serwisie internetowym YouTube;

□ serwisie społecznościowym Instagram Kongres Współpracy Transgranicznej;

□ serwisie społecznościowym Twitter Kongres Współpracy Transgranicznej

□ stronie www Administratora – lublin.eu;

□ stronie www Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2021

□ prezentacjach;

* Oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję Regulamin Konkursu Dobrych Praktyk 2021;

* Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej.

Data i podpis zgłaszającego 

(własnoręczny lub elektroniczny 

podpis kwalifikowany)
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