
XVI Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2023 

klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

    

Szanowny/a Pan/Pani, 

 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej zwane „RODO”) 

uprzejmie informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą  

w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8, tel.: 42 663 30 00, e-mail: info@lodzkie.pl.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie 

ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby 

administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia tematu prelekcji/panelu 

dyskusyjnego na XVI Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2023 oraz nawiązania kontaktu  

z wybranymi zgłaszającymi, celem współpracy nad programem XVI Europejskiego Forum 

Gospodarczego –  Łódzkie 2023 na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) RODO w związku z: 

a. ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 11 ust. 2 pkt 8)  

b. ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2021 (art. 31).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi - 

Instytucja Pośrednicząca w realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; podmioty dokonujące oceny, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości zadania na rzecz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz 

dostawcy systemów informatycznych i usług IT. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 10 lat od daty płatności końcowej  

w ramach projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem obowiązku archiwizacji dokumentów oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku wystąpienia 

przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.  

7. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zgłoszenia tematu prelekcji/panelu 

dyskusyjnego oraz nawiązania kontaktu, celem współpracy nad programem XVI Europejskiego 

Forum Gospodarczego –  Łódzkie 2023. Niepodanie danych skutkuje nierozważeniem zgłoszonego 

tematu sesji panelowej oraz zaniechaniem współpracy ze Zgłaszającym. 
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