
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ ĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH W RAMACH REGULAMINU WYRÓ ŻNIEŃ ŁÓDZKIE EUREKA 

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, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którym 
może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem 
ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym  
do przystąpienia do wyróżnień „Łódzkie Eureka”.   

4. W celu przeprowadzenia naboru wniosków i ich oceny, Pani/Pana dane będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia – zgoda osoby, 
której dane dotyczą.  

5. Dane osobowe dla potrzeb oceny złożonych wniosków będą udostępnione członkom 

Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.  

6. Dodatkowo dane osób, które otrzymają wyróżnienie, w zakresie imienia i nazwiska, 

uczelni, zgłoszonego osiągnięcia, będą udostępnione na stronie www.mlodziwlodzi.pl, 

www.uml.lodz.pl  oraz na profilach  Młodzi w Łodzi i Study in Lodz w mediach 

społecznościowych (Facebook, Instagram).  

Urząd Miasta Łodzi nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych do państw 
trzecich. Jednakże ze względu na fakt skorzystania z portali społecznościowych dane te 
będą przekazywane do państw trzecich przez Administratora danych - Facebook Ireland 
Ltd poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ze względu na ponadnarodowy 
charakter przepływu danych w ramach serwisów Facebook i Instagram.  

7. Dane osobowe osób, które przystąpiły do procedury zgłoszeń osiągnięć  będą 
przetwarzane w tym przechowywane przez okres trwania procedury oceny, a następnie po 
jej zakończeniu i wyłonieniu laureatów wyróżnień zostaną komisyjnie usunięte w sposób 
uniemożliwiający ich dalsze wykorzystywanie.  

Natomiast dane osób, z którym zostaną przyznane wyróżnienia, w tym przechowywane 
bezterminowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach, zgodnie z kategorią archiwalną A, a w przypadku zmiany 
kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną 
dokumentacji. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 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; 
d. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

e. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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. 

9. 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. 

10. Dane nie będą przetwarzane przez Urząd Miasta Łodzi w sposób zautomatyzowany,  
w tym również w formie profilowania. 

 
 
Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited 
Administratorem Pani/Pana danych w serwisach Facebook oraz Instagram jest spółka 
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland. 

Więcej informacji na:  
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation 

https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/519522125107875 

1. Dodatkowo informujemy, iż Administrator danych wraz z Facebook Ireland Limited 
pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby 
statystyk. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu 
wyświetlania statystyk aktywności użytkowników profili Administratora.  

2. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod 
linkiem:  

 https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  


