
KLAUZULA INFORMACYJNA  

o przetwarzaniu danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 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 - RODO) 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio – Regionalna 

Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, 20-030 Lublin ul. Obrońców Pokoju 2 

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrony danych. Osobą do kontaktu jest 

pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych. W sprawie udzielania informacji 

dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem e-mail: iod@radio-

lublin.pl. 

3. Celem przetwarzania jest:  

o wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie 

postępowania o sprzedaż zbędnego instrumentu muzycznego prowadzonego                  

w trybie pisemnego przetargu publicznego (sygn. sprawy: PZA.253.2.2018)  

realizowane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

o podmioty, którym Administrator Pani/Pana danych osobowych udostępnia 

dokumentację postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 6 września 

2018 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. 

zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt Radia Lublin S.A. przez okres  5 lat od dnia zakończenia postępowania                

dotyczącego sprzedaży środka trwałego. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach księgowych związanym z udziałem 

w postępowaniu dotyczącym sprzedaży środka trwałego; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO;  

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 
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