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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, z późn. zm.), dalej 

„RODO”, niniejszym informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Muzyczny w Lublinie ul. Marii Curie 

Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, tel. 81532 76 13, email: sekretariat@teatrmuzyczny.eu 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Teatr Muzyczny w Lublinie 

można kontaktowad się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: 

iod@teatrmuzyczny.eu 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania na 

„Wynajem powierzchni przeznaczonej do prowadzenia kawiarni/bufetu w budynku Teatru 

Muzycznego w Lublinie”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byd podmioty uprawnione na mocy 

przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla Teatru 

Muzycznego w Lublinie. 

5. Pani/Pana 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.  

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani 

narusza przepisy RODO.  

7. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkowad 

brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

3) 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. 

9. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności 

osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, 

pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i 

okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych 

oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeo w okresie przewidzianym przepisami 
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prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora 

danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania 

podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie 

będą również przekazywane do paostw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one 

zostad przekazane podmiotom współpracującym z Zamawiającym w oparciu o umowy 

powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy 

obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi 

został opisany powyżej. 

10. Administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie 

przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


