Polityka prywatności serwisu www.forum.lodzkie.pl
I. Informacje ogólne.
1. Administratorem Serwisu www.forum.lodzkie.pl jest Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, przy al. Piłsudskiego 8, NIP: 7251708148.
2. Operatorem Serwisu jest spółka cywilna: 2mgroup s.c. Katarzyna Szulc i Beata Domagalska,
ul. Jednorożca 59/8, 80-299 Gdańsk, NIP: 958-159-43-87 REGON: 220-633-835, która
zajmuje się kompleksową organizacją Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2017.
3. Celem przetwarzania danych jest uczestnictwo w Europejskim Forum Gospodarczym oraz
otrzymywanie informacji na temat Forum.
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach rejestracji w Serwisie.
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka").
c. poprzez informacje o kontach użytkowników przekazywane z serwisów Facebook.
d. poprzez przesyłanie użytkownikom serwisu informacji dotyczących Europejskiego
Forum Gospodarczego, za pośrednictwem wiadomości e-mail (Newsletter). Użytkownik
może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera przesyłając do
Operatora wiadomość e-mail z dyspozycją rezygnacji.
5. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa,
prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
II. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. W celu skorzystania z
niektórych funkcji naszego serwisu, użytkownik zobowiązany jest do rejestracji. Podczas
rejestracji użytkownik podaje swoje dane osobowe, a także dane nie mające takiego
charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres
IP). Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika.
3. Dane w formularzu rejestracji nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą
użytkownika.
4. Jeśli dane w formularzu rejestracji umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka
ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w
dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do
niektórych funkcji serwisu.
5. Dane podane w formularzu rejestracji są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania rejestracji uczestnictwa na Europejskim
Forum Gospodarczym.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb korzystania z
serwisu www.forum.lodzkie.pl oraz uczestnictwa w Europejskim Forum Gospodarczym.
Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych jest Województwo Łódzkie – Zarząd Województwa Łódzkiego
pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Celem przetwarzania danych jest uczestnictwo w Europejskim Forum Gospodarczym,
otrzymywanie informacji na temat Forum i planowych przyszłych podobnych wydarzeniach
organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
3. Dane osobowe są podawane dobrowolnie z prawem dostępu do ich treści oraz możliwością
poprawiania.

