
Klauzula informacyjna dla  osób ubiegających się o przyznanie pracowni plastycznej 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. 
Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: 
lckm@uml.lodz.pl. 
 
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 
638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl. 
 
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. 
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Celem 
przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie wniosku o przydział pracowni plastycznej, służącej 
twórcom do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. 

Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych (rozpatrzenie wniosku o przydział pracowni 
plastycznej, służącej twórcom do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki) zostały wskazane 
w następujących przepisach: 

a) uchwale Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z 2012 r. poz. 1812) zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXX/779/16 z 
dnia 25 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2612) i Nr LIV/1314/17 z dnia 5 lipca 2017 r. 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3521). 

 
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym członkom komisji ds. Pracowni Twórczych oraz Zarządowi 
Lokali Miejskich, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. 
podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/827/12 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi dane osobowe będą udostępnione przez okres 14 dni poprzez 
opublikowanie protokołu z prac komisji na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury UMŁ oraz na stronie 
BIP UMŁ. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.). 
 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan 
prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 
c) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 
 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych. 
 
8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich 
podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy. 
 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 


