
Załącznik nr 5 do SIWZ 

Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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.U. UE. L. 2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie 

informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także 

o przysługujących Pani /Panu prawach, wynikających z RODO: 

1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) Pani/Pana jest Port Lotniczy Lublin S.A. 
z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6 (adres korespondencyjny: ul. 
Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik); 

2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mailowym: iod@airport.lublin.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przy zawarciu zamówienia i realizacji zamówienia 
(dalej: zmówienie) przetwarzamy w następujących celach: 

a) zawarcie i wykonanie zamówienia i rozliczeń po jego zakończenia oraz  
realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO. Uzasadnionym interesem 
ADO jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń związanych 
z realizacją zawartej umowy lub podjęcia działań zmierzających do obrony 
przed takimi roszczeniami (podstawa prawna: art., 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak: wystawienie 
i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych; wypełnianie 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz 
rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać:   

 przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - 
np. w przypadku wystawienia faktury, 

  przez czas, w którym przepisy nakazują ADO przechowywać dane (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. ze względów podatkowych,  

  przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania 
obowiązku, np. otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO);   

 
c) dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – przez czas trwania 

zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przez okres, 
po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zamówienia, a w 
przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub 
zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

d) dokonywanie analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje 
to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace 
rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania zamówienia, 
a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia 
wynikające z zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Do zawarcia zamówienia wymagamy podania przez Panią/Pana danych wskazanych na formularzu 
zamówienia (jeśli ich Pani/Pan nie podadzą, nie zawrzemy zamówienia). Dodatkowo możemy 
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poprosić o inne dane, które nie mają wpływu na zawarcie zamówienia ale jeżeli ich nie otrzymamy, 
nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy lub kontaktować się za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

4. Pani/Pana dane mogę być przekazane pracownikom ADO oraz podmiotom działającym na 
zlecenie ADOO. 

5. ADO nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub do 
organizacji międzynarodowych.  

6. dane będą przetwarzane do zakończenia zamówienia, po tym czasie dla celów archiwalnych, 
zgodnie z przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi ADO. 

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 
a)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie 
właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy 
wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie 
dotyczy zaś przebiegu procesu zamówienia; 

b) do danych osobowych; 
c) do sprostowania/poprawienia danych osobowych; 
d) żądania do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 

9. podanie danych osobowych zawartych w dokumentach zamówienia nie jest obowiązkowe, 
jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie oferty zamówienia ADO, bez 
ich podania nie jest możliwe przeprowadzenie w/w procedury. 

 

Oświadczam, że ADO poinformował mnie o przysługujących mi prawach dotyczących ochrony, 

przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia danych  osobowych – w prostej i zrozumiałej 

formie. Wszystkie moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. Oświadczam, że przekazuję dane 

osobowe  świadomie i dobrowolnie.  

 

 

 

                                

………………………………………………… 
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