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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 uprzejmie informuję, że:
1)

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

2)

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

3)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji działań związanych z promocją przedsiębiorczości i oferowanych w jej ramach narzędzi wsparcia
firm. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku
z art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

4)

Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa, a ponadto mogą być ujawniane innym odpowiednim podmiotom współpracującym
z Administratorem w zakresie usług dotyczących promocji przedsiębiorczości i oferowanych w jej ramach
narzędzi wsparcia firm, usługi graficzne, edytorskie, pocztowe, kurierskie – z zachowaniem zasad poufności
przetwarzania i ochrony danych osobowych. W przypadku osób wyłonionych w rekrutacji, odbiorcą danych są
wykonawcy usługi, w związku z którą była prowadzona rekrutacja.

5)

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w punkcie 3 przez okres
wymagany przepisami prawa lub określony dla przechowywania dokumentacji archiwalnej. Dane uzyskane
na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów
przetwarzania lub do momentu wycofania zgody.

6)

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO.

7)

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1
lit. e RODO posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
na podstawie art. 21 RODO.

8)

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1
lit a RODO posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Wycofanie zgody jest możliwe w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9)

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

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług związanych z promocją
przedsiębiorczości. Niepodanie danych uniemożliwi realizację zadań określonych w punkcie 3.

………………………………………………
/data i czytelny podpis/

