Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych
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 („RODO”), uprzejmie informujemy, iż:
1)

Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą
w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawie przetwarzanych danych osobowych, pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl
lub na adres siedziby Administratora.
3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu ogłaszanego
przez Zarząd Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Podstawą przetwarzania Państwa
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W przypadku zawarcia umowy na udzielenie dotacji na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków województwa łódzkiego Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy.

4)

Dane będą przechowywane w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego nie dłużej niż 2 lata od całkowitego
zakończenia spraw związanych z organizacją konkursu. Po upływie tego okresu
wszystkie dokumenty zostaną przekazane do Archiwum Zakładowego zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5)

Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą podmioty
upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawnych oraz dostawcy systemów
informatycznych i usług IT.

6)

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania oraz w przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO do usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7)

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych
osobowych.

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich zakres został określony
w Regulaminie określającym zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Niepodanie danych uniemożliwi udział
w konkursie.

