
Załącznik nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

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 04.05.2016 str. 1), dalej „RODO” 
informuję, że: 
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Lubelski Zarząd Obsługi Przejść 

Granicznych, plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, e-mail: sekretariat@lzopg.pl,  
tel.: (82) 565-20-42. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w Lubelskim Zarządzie Obsługi Przejść 
Granicznych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodo@lzopg.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
przetargu pisemnego, nieograniczonego, ofertowego na najem lokalu/lokali. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda Oferenta wyrażona 
poprzez akt uczestnictwa w przetargu oraz następujące przepisy prawa: 
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), 
b) ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst jedn.  

Dz. U. z 2022 r. poz. 295), 
c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody  

w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc 
przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach 
granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania  
i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz. U. z 2005 r.  
Nr 256, poz. 2145). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja przetargu, 
b) podmioty zajmujące się doradztwem prawnym, weryfikacją zgodności (audyty), a także obsługą 

informatyczną.  
6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej będą 

przechowywane przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego bezpośrednio po roku,  
w którym zakończono przetarg. 

7. Posiada Pani/Pan: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje  

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 
możliwość skorzystania z tego prawa, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.:(22) 531-03-00, fax.:(22) 531-03-01, 
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z udziałem w przetargu nie jest 
obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd,  
że w zależności od przedmiotu przetargu, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie 
przepisów prawa. 



 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 
profilowaniu. 

 
Uwaga: 
Oferent jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego  
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  
lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o najem lokalu/lokali w niniejszym przetargu. 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się, oraz przyjmuję do wiadomości treść powyższej klauzuli 
informacyjnej. 
 
 
 

_____________________________ 
(czytelny podpis) 

 


