
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Szanowni Państwo, 

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) informuję, iż: 

1. Administratorem 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 pisząc na adres  

e-mail: mailto:iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w celu rejestracji 

uczestników na wycieczki w ramach projektu Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim w dniach: 

 03.07.2022 r.  

 10.07.2022 r.  

 17.07.2022 r.  

 24.07.2022 r.  

 07.08.2022 r.  

 14.08.2022 r.  

 21.08.2022 r.  

 28.08.2022 r.  

 04.09.2022 r.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

5. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi 

archiwizacji, w tym z Instrukcją Kancelaryjną, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia 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. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  ich uzupełnienia i sprostowania, 

a także prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadku wystąpienia przesłanek,  

o których mowa w art. 17 i 18 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pisząc na 

adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.  

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak warunkiem zawarcia umowy, zatem ich niepodanie skutkuje 

brakiem możliwości zawarcia umowy.  

Zapoznałem/am się  

…….……………………..……………………… 

data i podpis 

mailto:iod@lodzkie.pl

	Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

