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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

dot. udostępniania miejsca grzebalnego 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w ramach zawieranych umów 

dotyczących udostępnienia miejsca grzebalnego.  

Administrator Danych Osobowych  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 

Lublin, REGON: 431019514.  

Państwa dane przetwarzane są przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w 

Lublinie na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych. 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań 

lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

- Urzędu Miasta Lublin pod adresem e-mail:  iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla 

Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin; 

- LPGK Sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod@pcat.pl lub pisemnie na adres: ul. Różana 1 / 2A, 20 – 538 Lublin  

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych  

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Gminę Lublin dostępne są w klauzuli informacyjnej dostępnej 

na stronie internetowej  LPGK w zakładce cmentarze: www.lpgk.lublin.pl/cmentarze/droga-meczennikow-majdanka.  

Dane zawarte w umowie będą przetwarzane w celach związanych z wypełnieniem obowiązku umownego ciążącego 

na LPGK Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań własnych Gminy w zakresie zarządzania i utrzymania cmentarzy. 

LPGK Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. 

Odbiorcy danych osobowych  

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie 

udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa 

oraz umów powierzenia danych osobowych. Odbiorcami państwa danych jest m.in. dostawca oprogramowania Artlook 

Gallery S.C., ul. Skalna 4/5, 43-190 Mikołów. 
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Okres przetwarzania danych osobowych  

Dane osobowe będą przetwarzane przez LPGK Sp. z o.o. do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały zebrane, 

jednak nie dłużej niż do zakończenia umowy powierzenia danych osobowych z Gminą Lublin.  

Obowiązek podania danych 

Podanie przez państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne aby zawrzeć umowę o udostępnienie miejsca 

grzebalnego.  

Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

- prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO; 

- prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 

21 RODO; 

- prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 

W przypadku danych kontaktowych (adres e-mail oraz nr telefonu) udostępnionych na podstawie państwa 

dobrowolnej zgody, przysługuje państwu prawo jej wycofania w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Lubelskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
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