
Załącznik nr 1  
Lista osób popierających zgłoszenie do udziału w debacie nad 

Raportem o Stanie Województwa Lubelskiego za 2019 r. 

Strona nr ……….. 

Lista osób popierających zgłoszenie do udziału w debacie nad 
Raportem o Stanie Województwa Lubelskiego za 2019 r. 

Udzielam poparcia dla zgłoszenia udziału Pani/Pana: 

 .................................................................................................................................................................... 
 (imię i nazwisko osoby zgłaszającej się do udziału w debacie) 

w debacie nad Raportem o Stanie Województwa Lubelskiego  
za 2019 rok 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 
Zgodnie z art. 14 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 (dalej zwane „RODO”) informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 

Lublin tel. 81 44 16 600, fax: 81 44 16 602, e-mail: info@lubelskie.pl, www.lubelskie.pl. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, e-mail: iod@lubelskie.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia poparcia dla zgłoszenia do udziału w debacie 

nad Raportem o Stanie Województwa Lubelskiego za 2019 rok. 
4. Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość). 
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań  

i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora: art. 34a ust. 7 lit. b ustawy o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2019 poz. 512 z późn. zm.) tj. poparcia dla zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o Stanie 
Województwa Lubelskiego za rok 2019. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów 
prawa oraz podmioty zewnętrzne świadczące umowy wsparcia i serwisu dla Urzędu związane z elektronicznym 
zarządzaniem dokumentacją. 

7. Dane osobowe, będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi 
w rozporządzeniu 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 oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, usunięcia danych po okresie ich niezbędnego przechowywania, o jakim mowa w pkt 7. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Źródło pochodzenia danych: od osoby zbierającej podpisy poparcia. 
11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem skutecznego udzielenia poparcia  

do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Województwa Lubelskiego za rok 2019.  
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