
Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli (Lodzkie House) 

Polityka prywatności  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

Szanowni Państwo,  

 

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 (dalej zwane „RODO”) 

uprzejmie informuję, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych są Marszałek Województwa Łódzkiego i Zarząd 

Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.  

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Zbigniew Kręcisz, tel. 42 663 33 06, e-mail: 

iod@lodzkie.pl.  

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projekt „Łódzkie w Brukseli wspiera 

Łódzki Biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu” 

realizowanego przez Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli (w szczególności 

takich jak: wymiana informacji, kojarzenie partnerów, współpraca projektowa, w tym organizacja 

spotkań bilateralnych, spotkań B2B, wizyt studyjnych, misji gospodarczych, udziału w targach 

branżowych, tworzenia ekspertyz eksportowych, wystaw, showroom’u w Domu Łódzkim  

w Brukseli) na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1-4 oraz art. 11 ust. 2 pkt 1, 3, 5-9 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U.1998 nr 91 poz.576, ze 

zm.) oraz ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).  

4) Państwa dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 roku – do granicznej daty 

zachowania trwałości realizowanych projektów w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-

2020.  

5) Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6) Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

(prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki 

wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e)  lub lit. f) RODO).  

7) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.  

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 


