Uruchomienie pociągów nadzwyczajnych w ramach projektu „Turystyczne niedziele Województwa Łódzkiego”

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 (dalej zwane „RODO") uprzejmie
informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051,
al. Piłsudskiego 8.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą elektroniczną na adres email: iod@lodzkie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji usługi
polegającej na uruchomieniu pociągów nadzwyczajnych w ramach projektu „Turystyczne niedziele
Województwa Łódzkiego”. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. c)
RODO w związku ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na
podstawie przepisów prawa (m.in. organy kontroli, Sąd itp.), operator pocztowy obsługujący Urząd,
bank obsługujący budżet województwa łódzkiego, dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
wnioskujący o udostępnienie 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.
5. Dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy, jednak nie dłużej niż przez okres określony
w przepisach dotyczących archiwizacji danych przekazywanych do podmiotu publicznego, w
szczególności w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów
marszałkowskich" stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA)
oraz instrukcji w spawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, który wynosi 10 lat.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki wymienione w art. 17 i 18
RODO.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych jest warunkiem złożenia oferty. W przypadku odmowy ich podania oferta nie będzie
brana pod uwagę.

