Załącznik nr 6 do regulaminu uczestnictwa.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 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 (dalej: RODO),
informuję, że:
1. Administrator danych
Administratorem Pana/Pani danych
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

osobowych

jest

Zarząd

Województwa

Łódzkiego,

NIP: 725-17-39-344, tel. 42 663 30 00, 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl
2. Inspektor ochrony danych
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Zbigniew Kręcisz, tel. 42 6 633 306, e-mail: iod@lodzkie.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celu:





zawarcia i realizacji umowy,
realizacji projektu „Łódzkie w Brukseli – promuje Łódzki biznes” dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 w tym działań takich jak: wymiana informacji, kojarzenie partnerów, współpraca
projektowa, organizacja i udział spotkań bilateralnych, spotkań B2B, wizyt studyjnych, misji
gospodarczych, w targach branżowych, tworzenia ekspertyz eksportowych, wystaw,
showroom’u w Domu Łódzkim w Brukseli.
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. prawa podatkowego,
przepisów regulujących zasady rachunkowości, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

4. Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie
Pani/Pana
danych
osobowych
odbywać
się
będzie
art. 6 ust. 1 pkt B RODO, art. 6 ust. 1 pkt c RODO, art. 6 ust. 1 pkt e RODO.

na

podstawie:

5. Okres przechowywania danych osobowych
Pana/pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz przez okres po jej
zakończeniu wynikający z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
i przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.
6. Prawa
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich
sprostowania (art. 16 RODO), uzupełnienia (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m. in. prawo to nie będzie

przysługiwało w takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne
do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych (ze względu na brak
przesłanek określonych w art. 20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych (gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt
b i c), a prawo usunięcia danych osobowych jest ograniczone tylko do tych danych, które nie są
konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt b, d i e RODO, tj. do wywiązywania się
z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony
roszczeń oraz do celów archiwalnych.
Ponadto w szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, ze względu np. na wymogi
prawne, m. in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej informacji na
temat przysługujących praw zawarto Rozporządzeniu 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).
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 000-193 warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
W przypadku nie podania danych osobowych – nie będzie możliwości zawarcia i realizacji umowy.
9. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe są udostępniane:





upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonaniu umowy,
podmiotom świadczącym dodatkowe usługi dla Instytucji – audytorzy podatkowi, biegli
rewidenci badający sprawozdanie finansowe,
podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną,
organom publicznym – na ich żądanie.

Przekaz danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

