
Klauzula informacyjna 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty 

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 RODO), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Urząd Pracy w Lublinie 

reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, pod adresem ul. 

Niecała 14, 20-080 Lublin. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie można 

skontaktować się pod numerem telefonu (81) 466-52-72, e-mail: iod@mup.lublin.pl lub 

listownie na ww. adres siedziby Administratora. 

3. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem 

z wykorzystaniem danych teleadresowych wskazanych w pkt 1 lub z wyznaczonym u 

Administratora inspektorem ochrony danych z wykorzystaniem danych teleadresowych 

wskazanych w pkt 2. 

4. Podanie przez Paną/a jako sygnalistę/osobę zgłaszającą swoje dane osobowe,  

w szczególności imienia, nazwiska, adresu, danych kontaktowych, jest dobrowolne.  

W przypadku ich podania Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) w celu spełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratora związanego ze 

zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz 

zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 

października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. 

b) możliwości weryfikacji otrzymanej od Pani/a informacji i przeprowadzenia wewnętrznego 

dochodzenia w przedmiocie zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora w postaci zidentyfikowania, przeciwdziałania 

ryzyka wystąpienia naruszenia, podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące 

przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne 

naruszenie przepisów prawa); 

 

c) archiwizacji dokumentacji wynikający z regulacji wewnętrznych na podstawie art. 6 

ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora). 
 

4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres przez okres 5 lat od dnia przyjęcia 

zgłoszenia. 



5. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. 

W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na 

podstawie przepisów prawa: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 

zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie  

i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub innym 

podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie podpisanych umów. 

6. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

7. Dane które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby której dotyczą 

8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 

sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono 

jedynie  

w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez 

Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy 

przetwarzania. 

9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa; tel. 606 950 000, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) 

* powołane w treści niniejszego dokumentu akty prawne odnoszą się do ich obowiązującego 

na dzień udostępnienia klauzuli informacyjnej brzmienia. 

 

Potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej: 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych – w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie moje 

wątpliwości zostały mi wyjaśnione. Oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i 

dobrowolnie. 

 

Imię i Nazwisko: .......................................................................................................................  

Adres: ........................................................................................................................................ 

Data i Podpis: ................................................... 


