
Załącznik nr 2 do zawiadomienia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
z dnia 2 lutego 2021 r., znak: ZA.5132.23.2020 [18]

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Konserwa-

tor Zabytków z siedzibą w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
2. LWKZ wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w 

sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z 
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z inspektorem ochrony da-
nych można kontaktować się:
listownie, pisząc na adres :

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra

Inspektor ochrony danych
pocztą elektroniczną: iod@lwkz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania postępowania 
administracyjnego prowadzonego z urzędu w sprawie wpisania do rejestru zabytków 
województwa pola Bitwy pod Kijami.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym powyżej,  dane 
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 
osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych 
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wska-
zanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wy-
nikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Da-

nych Osobowych, adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

7. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych  będzie 
skutkowało odmową udziału w postępowaniu.

8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym również profilowaniu.


