Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, 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
pisząc na adres e-mail iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie:
a) zapewnienia promocji i informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Łódzkiego oraz programów krajowych, w tym organizacji
webinariów, warsztatów, szkoleń, spotkań informacyjnych i mobilnych punktów
informacyjnych, konsultacji bezpośrednich, telefonicznych i e-mail - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 9 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej „ustawa wdrożeniowa");
b) wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, tj. rozliczenia poniesionych
kosztów, ewaluacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą
wdrożeniową oraz archiwizacji dokumentów w związku z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym;
c) wpisania do prowadzonego przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
w województwie łódzkim rejestru „PIFE przypomina”, wykorzystywanego do celów
informowania klientów o planowanych naborach wniosków, webinariach,
spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i Mobilnych Punktach Informacyjnych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tj. dobrowolnie wyrażonej zgody.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania
danych na podstawie przepisów prawa, operatorzy usług telekomunikacyjnych
oraz usług IT.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dane osobowe przetwarzane
na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, przetwarzane będą przez okres wskazany
powyżej, a w przypadku wycofania zgody do czasu jej wycofania.
6. Posiada

Pani/Pan

prawo

do

żądania

dostępu

do

swoich

danych,

prawo

do ich sprostowania, a także do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku
wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO. W tym celu prosimy
o korespondencję na adres pife@lodzkie.pl.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 21 RODO.
8. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej
wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację części
działań

związanych

z

organizacją

konferencji,

szkoleń,

warsztatów,

spotkań

informacyjnych oraz otrzymywania informacji o planowanych naborach wniosków.

