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Klauzula informacyjna RODO 

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. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego 

jest Pan Marcin Gołębiowski kontakt: iod@lodzkie.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji szkoleń online dla beneficjentów 

i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 

a) obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1. lit a RODO), wynikający z art. 9 ust. 2 

pkt 10 oraz pkt 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 568); 

b) obowiązek prawny ciążący na Administratorze, wynikający z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 

5. Kategoriami odbiorców danych osobowych będą: bank obsługujący budżet województwa 

łódzkiego, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, wnioskujący o udzielenie informacji 

publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie 

w zakresie i przedmiocie, w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe 

przepisy prawa oraz inne instytucje, jeśli obowiązek udostepnienia danych wynika z przepisów. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat licząc od dnia 31 grudnia 

następującego po złożeniu zestawienia wydatków RPO WŁ na lata 2014-2020, w którym ujęto 

wydatek dotyczący danego szkolenia lub dłużej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, 

a także, gdy ma to zastosowanie, do ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. 

8. Posiada Pani/Pan prawo skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest związany z realizacją działań 

informacyjno-promocyjnych dotyczących RPO WŁ na lata 2014-2020. 

10. Administrator danych nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania. 
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