Załącznik nr 3

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 RODO - informujemy, że:

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
a) Dzielnicowy Do Kultury "Bronowice"; dane adresowe: ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: l.drozd@ddkbronowice.pl
lub pisemnie na adres Administratora danych.
b) Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: 20-109 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem za pośrednictwem e-mail: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres
Administratora danych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu „Dzielnice Kultury –
Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina”, w tym:
a) oceny projektu przez Zespół ds. oceny projektów;
b) ogłoszenia wyników naboru ofert współpracy na stronie internetowej właściwego Operatora;
c) zawarcia i wykonania porozumienia – przez czas trwania porozumienia i rozliczeń po jego
zakończeniu;
d) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak: przechowywanie i archiwizacja
dokumentacji związanej z realizacją programu „Dzielnice Kultury”;
e) dokonywania analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne związane z wdrażaniem i ewaluacją
Programu „Dzielnice Kultury”, a także do celów promocyjnych, w tym do opracowywania
materiałów

i

publikacji

oraz

umieszczania

ich

na

stronie

internetowej

Programu:

dzielnicekultury.lublin.eu.
Zakres celów realizowanych przez poszczególnych administratorów określono w Zasadach
współpracy w ramach programu „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach
Lublina” w 2019 r.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych są:
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
b) obowiązki prawne ciążące na administratorze.

4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.

5. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane
do momentu jej wycofania.
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
7. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. 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, ma Pani/Pan

prawo wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie;
•

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

•

prawo przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas swoich

danych osobowych;
•

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia oferty
współpracy oraz zawarcia i realizacji porozumienia o współpracy.

