
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin z siedzibą  

w Lublinie, ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin, numer KRS: 0000847053, numer NIP: 7123403615, numer REGON: 
386355528 (dalej jako Administrator). 

2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@lotml.org lub pisemnie na adres 
korespondencyjny Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin, ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin. 

3. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów przez czas określony w tych 
przepisach. 

4. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, 
poprzez e-mail: info@lotml.org lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 1.     

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:   
a) Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane m.in. w celu organizacji, promocji  

i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej 
czy w działalności statutowej LOT Metropolia Lublin oraz w mediach w związku z promocją działalności LOT 
Metropolia Lublin, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,  

b) Jeśli konkurs posiada sponsora nagród, dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody 
mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem 
nagród.  

c) w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa, w tym w szczególności 
obowiązków podatkowych, rachunkowych i statystycznych [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO];   

d) dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak 
dochodzenie lub obrona roszczeń, archiwizacja, realizacja umów wiążących Administratora z innymi 
podmiotami, jeśli przetwarzanie Danych Osobowych jest w tym celu niezbędne [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. 

6. Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych w celach innych, niż wskazane w pkt. 4.  
7. Posiada Pani/Pan prawa dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Informuję, że cofnięcie 
zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby odebrać nagrody dla laureatów 
konkursu oraz do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu 
nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością LOT Metropolia Lublin.  
 
        ………..……….……………………………………….. 
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