
 

 

Projekt „RAZEM ŁATWIEJ – REWITALIZACJA SPOŁECZNA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 

 

Załącznik Nr 12 do umowy trójstronnej 

 o zorganizowanie stażu  

 
Klauzula informacyjna dotycz ąca przetwarzania danych osobowych, dla 

których administratorem danych jest Prezydent Miast a Łodzi 
 
 
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. b ogólnego 
rozporządzenia. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów zawieranych w związku z 
realizacją projektów (tj. umów o udzielenie wsparcia finansowego) w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  
 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, 
usługi informatyczne, bankowe.    
 

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. 
 
Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których 
sprawowana jest prawna opieka.   

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 niezawarcie umowy.  
 

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


