Klauzula informacyjna dotycząca 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 (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, że:
1.

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

2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. (42) 663-33-06, e-mail:
iod@lodzkie.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia udziału
społeczeństwa w związku z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie
przyjęcia oraz udostępnienia społeczeństwu projektu programu ochrony środowiska
przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami
dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż linii kolejowych województwa
łódzkiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie, na podstawie art. 6
ust. 1 c RODO w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska.

4.

Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą podmioty
uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
operatorzy pocztowi i kurierscy, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

5.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

6.

Pani/Pana dane przechowywane będą okres wskazany w przepisach, zgodnie
z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

7.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8.

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

9.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych
jest obowiązkowe.

10.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawanie profilowaniu.

