
Karta sprawy 

I. Tytuł sprawy: 

LOBBING 

II. Podstawy prawne: 

• ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa  

• zarządzenie Nr 17/2016 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2016 r. 

III. Wymagane dokumenty: 

Formularz zgłoszenia F-OP/174(03.02.2016) wraz z załącznikami, w tym dołączone 

zaświadczenie  

lub oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność 

lobbingową oraz pisemne oświadczenie zawierające wskazanie podmiotów, na rzecz których 

zawodowa działalność lobbingowa jest wykonywana. 

IV. Wymagane opłaty: 

Brak 

V. Sposób i miejsce składania dokumentów: 

 Osobiście: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin 

w godzinach pracy Urzędu poniedziałek – piątek; 7:30-15:30, 

• Pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 

ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin 

• Za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl 

VI. Termin załatwienia sprawy: 

Bez zbędnej zwłoki. 

VII. Tryb odwoławczy: 

Nie dotyczy 

VIII. Informacje dodatkowe: 

Komórka odpowiedzialna: 

Departament Organizacyjno - Prawny 

Tel. 81 44 16 648 

IX. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 
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Zgodnie z art. 13 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) informuje się, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,  

jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, 

www.lubelskie.pl. 

2. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych, możliwy jest z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem 

mailowym: iod@lubelskie.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań prowadzonych 

metodami prawnie dozwolonymi zmierzającymi do wywarcia wpływu na organy władzy 

publicznej  

w procesie stanowienia prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w organach 

jednostek samorządu terytorialnego. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:  

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; 

2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 

podmioty przetwarzające).  

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu prawo: 

1) żądać od administratora:  

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) ich sprostowania, 

c) ograniczenia przetwarzania;  

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia działalności lobbingowej 

zmierzającej  

do wywarcia wpływu na organy Samorządu Województwa Lubelskiego w procesie 

stanowienia prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji,  

w tym również profilowaniu. 

http://www.lubelskie.pl/
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