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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego 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 2016.119.1), dalej „RODO”  informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Lubelski Zarząd Obsługi 

Przejść Granicznych, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Lubelskim Zarządzie 

Obsługi Przejść Granicznych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: 

iodo@lzopg.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym  

do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz po udzieleniu 

zamówienia, w celu realizacji umowy. 

4. W momencie wygaśnięcia obowiązku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

 w tym w przypadku unieważnienia postępowania, zostaną one zarchiwizowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wewnętrznymi przepisami 

ustanowionymi przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikać z przepisów prawa  

lub z zawartych umów dotyczących pozyskania zagranicznych środków finansowych,  

w celu finansowania zadań realizowanych przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść 

Granicznych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane, w sposób zautomatyzowany, 

 stosownie do art. 22 RODO oraz nie będą wykorzystywane,  w celu profilowania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - zgodnie z art.15 RODO; 

b) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art.16 RODO; 

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,  

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w związku z art. 6 ust.1 lit. c 

RODO; 

b) usunięcia danych osobowych - w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO; 

c) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
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