
Załącznik nr 3 

 

Klauzula informacyjna Współadministratorów dotycząca przetwarzania danych 

osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej RODO − informujemy, że:  

I. Administratorzy danych osobowych  

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są poniższe podmioty:  

1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, pl. Marii Curie – 

Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin; 

2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, ul. Akademicka 13,20-950 

Lublin; 

3. Politechnika Lubelska, z siedzibą w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin; 

4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, z siedzibą w Lublinie,  Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin; 

5. Gmina Lublin, z siedzibą w Lublinie, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.  

II. Wspólne uzgodnienia między Administratorami  

W ramach umowy o współadministrowanie uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności 

dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, 

że:  

1. My, jako Współadministratorzy, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Pani/Pana 

obowiązku informacyjnego.  

2. Jako Współadministratorzy jesteśmy odpowiedzialni wobec Pani/Pana za umożliwienie 

wykonywania przysługujących Pani/Panu praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo 

wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Pani/Pana 

żądanie Współadministratorowi, który jest zobowiązany je zrealizować.  

3. Cel i sposób przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych wynika 

z zawartej Umowy o współadministrowaniu. W szczególności Strony ustaliły, że wspólnym 

celem przetwarzania jest organizacja Konkursu.  

III. Punkt kontaktowy  

Razem ze Współadministratorami postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, 

z którym może Pani/Pan się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych 

pod adresem e-mail: biuro@4zul.pl; lub pod numerem telefonu: +48 600 425 064.  

IV. Cele i podstawy przetwarzania  

Wraz z Współadministratorami ustaliliśmy cele przetwarzania Pani/Pana danych. Będziemy 

przetwarzać dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu na podstawie udzielonej zgody 

na przetwarzanie danych osobowych tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 



W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.  

V. Prawo do sprzeciwu  

1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy 

w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności 

lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa 

– zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.  

VI. Odbiorcy danych  

1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane, jeśli okaże się to konieczne, 

następującym kategoriom odbiorców: osobom upoważnionym przez Współadministratora, 

w tym jego pracownikom i współpracownikom, którzy będą mieć dostęp do Pana/Pani 

danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków, 

podmiotom przetwarzającym, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych osobowych,  

innym odbiorcom danych (np.operatorom pocztowym, kurierom, kancelariom prawnym). 

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą 

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

3. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których zostały 

zebrane, jednakże:  

a) do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono 

na Pani/Pana zgodzie lub  

b) do czasu podejmowania działań związanych z organizacją Konkursu.  

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:  

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

e) prawo do przenoszenia danych;  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych  

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału 

w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia 

udziału w Konkursie. 


