
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO LUB JEGO CZŁONKOSTWA W KOMITECIE HONOROWYM 

Zgodnie z art. 13 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn.zm.), zwane „RODO”, które reguluje 
zasady przetwarzania danych osobowych,  

 

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych 
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest 

Województwo Lubelskie reprezentowane przez Marszałka, którego obsługę prowadzi Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, 
www.lubelskie.pl. 

2. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możliwy jest pod adresem 
mailowym: iod@lubelskie.pl (inspektor ochrony danych) lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora. 

3. Dane osobowe wskazane we wniosku będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji 
wpływającej do Kancelarii Marszałka korespondencji dotyczącej Patronatu Honorowego 
Marszałka Województwa Lubelskiego lub Członkostwa w Komitecie Honorowym oraz w celu 
promocji wydarzenia na stronie www.lubelskie.pl i w mediach społecznościowych (fb) w zakresie 
imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o wydarzeniu.  

4. Państwa dane są niezbędne do wykonania zadania, które administrator realizuje w interesie 
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa. 

5. W określonych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom oraz organom 
publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie właściwych dla danej 
instytucji przepisów prawa oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia i serwisu 
dla Urzędu. 

6. Dane osobowe przetwarzane maksymalnie przez okres 25 lat od momentu realizacji wniosku  
a następnie dokumentacja zostanie przekazana do Archiwum Państwowego zgodnie 
z przepisami dotyczącymi  postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją 
w organach jednostek samorządu terytorialnego.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do;  
A. dostępu do danych 
B. sprostowania danych  
C. wniesienia sprzeciwu 
D. żądania ograniczenia przetwarzania  
E. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu 

weryfikacji wniosku o Patronat Honorowy lub członkostwo w  Komitecie Honorowym, uzyskania 
dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenie informacji o przyznaniu (lub nie) 
patronatu/komitetu. 

 
 
 
 

http://www.lubelskie.pl/

