
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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. Eu L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji 
umowy stażu/praktyki jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (dalej 
ZTM w Lublinie) ul. Nałęczowska 14, kod pocztowy 20-701, numer 
telefonu 81– 466-29-00, adres e-mail ztm@ztm.lublin.eu 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod 
adresem e-mail odo@ztm.lublin.eu;  

CELE PRZETWARZANIA 
 I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu odbycia stażu/praktyki 
w ZTM w Lublinie, następnie Pani/Pana dane będziemy przetwarzać  
w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  
w zakresie archiwizacji dokumentów. Podstawą prawną przetwarzania są:  
1) wykonanie umowy o staż/praktykę - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
2) przepisy prawa, w tym ustawy o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w zakresie 
archiwizacji dokumentów.  

ODBIORCY DANYCH Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych  
w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o przeprowadzenie stażu 
/praktyki, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa. 

OKRES PRZECHOWANIA 
DANYCH 

Po zrealizowaniu umowy o staż/praktykę, Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie  
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt ZTM w Lublinie ustalonym przez 
Archiwum Państwowe, który jest dostępny do wglądu w siedzibie ZTM  
w Lublinie. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługują Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do 
swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania danych lub ich usunięcia (jeżeli prawo takie okaże się 
zasadne).  

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej 
danych osobowych.  

INFORMACJA O 
ZAUTOMATYZOWANYM 
PODEJMOWANIU 
DECYZJI 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób 
zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą również 
wykorzystywane do profilowania.  

INFORMACJA  
O DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale 
niezbędne w celu realizacji praktyki lub stażu. Odmowa podania danych 
uniemożliwia odbycie stażu/praktyki. 
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