
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

KANDYDATÓW I UCZESTNIKÓW II ŁÓDZKIEGO PANELU OBYWATELSKIEGO 

KTÓREGO ZADANIEM JEST UZYSKANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE:  

W JAKI SPOSÓB ZREDUKOWAĆ SZKODLIWĄ EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH  

NA TERENIE ŁODZI O 55% DO 2030 ROKU? 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1  

z późn. zm.), zwanego dalej RODO lub Rozporządzeniem, uprzejmie informujemy, że: 

 

1. 

PODMIOT ADMINISTRUJĄCY DANYMI OSOBOWYMI  

 

Administratorem danych osobowych (ADO) kandydatów i uczestników II 

Łódzkiego Panelu Obywatelskiego, którego zadaniem jest uzyskanie odpowiedzi na 

pytanie: W jaki sposób zredukować Szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie 

Łodzi o 55% do 2030 roku? − jest Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w 

Łodzi zlokalizowaną pod adresem: ul. Matejki 34a, 90-237 Łódź, wpisana do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000283917; NIP: 7251952859, nr 

REGON: 100383305.  

 

Z Administratorem można się skontaktować:  

1) osobiście pod adresem: ul. Matejki 34a, 90-237 Łódź; 

2) korespondencyjnie pod adresem: ul. Matejki 34a, 90-237 Łódź; 

3) za pomocą poczty elektronicznej − pod adresem: fundacja@uni.lodz.pl . 

  

2. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

 

ADO nie powołał Inspektora Ochrony Danych. 

  

3.  

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Dane osobowe w postaci:  

1) imienia i nazwiska; 

2) daty urodzenia; 

3) płci; 

4) miejsca zamieszkania – ze wskazaniem dzielnicy, ulicy i numeru domu; 

5) adresu poczty elektronicznej; 

6) numeru telefonu;  

7) stopnia wykształcenia; 

8) wizerunku 

− będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia przez Fundację 

Uniwersytetu Łódzkiego II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego, którego zadaniem jest 



uzyskanie odpowiedzi na pytanie : W jaki sposób zredukować Szkodliwą emisję gazów 

cieplarnianych na terenie Łodzi o 55% do 2030 roku?.  

 

W procesie wyboru panelistów II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego, przekazane przez 

Pana / Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

tj. na podstawie wyrażonej przez Pana / Panią zgody na udział w Panelu. 

 

W przypadku wyłonienia Pani / Pana kandydatury na panelistę II Łódzkiego Panelu 

Obywatelskiego, Pana / Pani dane osobowe będą dalej przetwarzane na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy. 

  

4.  

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH 

 

Dane kandydatów i uczestników II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego, którego 

zadaniem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób zredukować Szkodliwą 

emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55% do 2030 roku? będą udostępnione 

wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiotom współpracującym z Fundacją Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie 

umówi powierzenia zawartych pomiędzy Fundacją a tymi podmiotami. 

 

Ponadto w przypadku osób, które zostaną wyłonione jako paneliści II Łódzkiego 

Panelu Obywatelskiego, dane w postaci: imienia, dzielnicy zamieszkania oraz 

wizerunku będą dodatkowo upublicznione poprzez zamieszczenie ich w szczególności 

na stronie internetowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych poświęconych II Łódzkiemu Panelowi 

Obywatelskiemu, w mediach społecznościowych Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, a 

także publikacjach opracowanych po zakończeniu trwania II Łódzkiego Panelu 

Obywatelskiego, w zakresie i czasie wskazanym w umowie. 

 

Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane mogą być udostępnione odbiorcom 

danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom 

świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, a w przypadku zwarcia umowy 

również podmiotom świadczącym usługi bankowe. 

  

5.  

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH  

 

Dotyczące Pana / Pani dane osobowe nie są przez ADO przekazywane do państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym. 

  

6. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Dane osobowe osób biorących udział w procedurze naboru kandydatów na panelistów 

II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego będą przetwarzane do czasu wyboru panelistów 

i zwarcia z nimi umów, po czym zostaną one usunięte. 

 

Dane osobowe osób, które zostaną wyłonione jako paneliści II Łódzkiego Panelu 

Obywatelskiego, będą przetwarzane przez okres wynikający z umów zawartych z tymi 

osobami. 

 

  



7. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

 

W sytuacji przetwarzania Pana / Pani danych osobowych, przysługuje Panu / Pani 

prawo do:  

1) żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych; 

2) żądania od Administratora sprostowania błędnie zapisanych własnych danych 

osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa w art. 16 RODO;  

3) żądania od Administratora usunięcia własnych danych osobowych, w sytuacji 

zajścia przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO, chyba że zachodzą 

okoliczności wyłączające ww. uprawnienie;  

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych 

osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa w art. 18 ust. 1 

RODO, 

5) żądania od Administratora przeniesienia własnych danych osobowych, w 

sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa w art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 RODO. 

 

Informujemy, że w sytuacji przetwarzania Pana / Pani danych osobowych na podstawie 

umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przysługują Panu / Pani prawa 

wskazane w pkt 1, pkt 2, pkt 4 oraz pkt 5 powyżej. 

  

8. 

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE 

 

W sytuacji przetwarzania Pana / Pani danych osobowych na podstawie zgody (tj. na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), oprócz praw wskazanych w pkt 7 powyżej, w 

każdym czasie przysługuje Panu / Pani prawo do wycofania tej zgody. Informujemy, 

że od momentu wycofania zgody Pana / Pani dane osobowe nie będą przetwarzane, 

niemniej samo wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  
  

9. 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI 

 

Jeśli dotyczące Pana / Pani dane osobowe są w Pana / Pani ocenie przetwarzane w 

sposób nieprawidłowy − przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

  

10. 

SKUTKI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek 

stanowi konieczny warunek do wzięcia udziału w II Łódzkim Panelu Obywatelskim, 

którego zadaniem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób zredukować 

Szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55% do 2030 roku?, w tym 

w procesie naboru kandydatów na panelistów II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego.  

  

11. 

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE I PROFILOWANIE 

 

Administrator, w oparciu o przekazane przez Pana / Panią dane osobowe nie będzie 

podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym przez profilowanie.  

 

 


