
 

Projekt ARRIVAL REGIONS „Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE” 
(CE1277), realizowany jest w ramach Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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: RODO), 
informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego,  
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie 
przetwarzanych danych osobowych pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres 
Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@lodzkie.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji indywidualnego poradnictwa 
prawnego dla obywateli Ukrainy mieszkających i pracujących w województwie łódzkim 
w ramach projektu pn. „Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej 
obywateli państwa spoza UE” – ARRIVAL REGIONS (Program Interreg Europa Środkowa)  
na podst. art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, oraz  Rozporządzenia  Parlamentu 
Europejskiego i Rady  (UE)  nr  1299/2013 z  dnia  17  grudnia  2013 r. w  sprawie  przepisów  
szczegółowych  dotyczących  wsparcia  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego   
w  ramach  celu  „Europejska  współpraca  terytorialna”.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego 
zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne 
lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – 
wieczyście. 

5. 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 usunięcia  
lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadku wystąpienia przesłanek o których mowa w art. 17 
i 18 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 
RODO. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Adres: Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania 
usługi doradztwa prawnego.  

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

a. Wykonawca tj. Radca Prawny Witalij Haczkowski; 

b. Instytucje partnerskie projektu „Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej  
i gospodarczej obywateli państwa spoza UE” ARRIVAL REGIONS, instytucje kontrolujące  
tj. Centrum Projektów Europejskich oraz instytucje kontrolujące w krajach partnerskich  
ww. projektu, inne organy publiczne – na ich żądanie; 

c. Dostawcy systemów informatycznych i usług IT. 
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