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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – profil na portalu LinkedIn promujący  

„XV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2022” (dalej zwany „profil Forum”) 

 

 

Zgodnie Rozporządzeniem 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: 

 

Profil Forum jest dostępny w ramach portalu, którego dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited 

Company, Wilton Pl, Dublin 2, Ireland (dalej zwany “administrator portalu”). Zasady wykorzystania 

Państwa danych osobowych na portalu LinkedIn znajdą Państwo na stronie: 

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.  

 

1. Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, 

przy al. Piłsudskiego 8 (90-051 Łódź), zwany dalej „Zarządem”. 

 

Z Zarządem można skontaktować się pisząc na jego wskazany wyżej adres. Zarząd wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych, z którym można nawiązać kontakt pod adresem mailowym: 

iod@lodzkie.pl. 

 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Zarząd przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia profilu na portalu LinkedIn promującego 

XV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2022 i wykonywania za jego pośrednictwem działalności 

informacyjno-promocyjnej.  

 

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z ustawą o samorządzie województwa  

(art. 11 ust. 2 pkt 8).  

 

Administrator portalu gromadzi Państwa dane osobowe (dane dostarczane przez użytkownika, dane od 

innych osób, dane dotyczące korzystania z usług LinkedIn, pliki cookie i podobne technologie, dane dot. 

urządzenia i lokalizacji użytkownika, dane zawarte wiadomościach wysyłanych, otrzymywanych lub na 

które użytkownik zareagował, informacje dostarczane przez pracodawcę lub uczelnię, dane z witryn i 

usług osób trzecich).  Więcej informacji o gromadzeniu danych osobowych dostępne tutaj:  

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?#data. Ponadto portal LinkedIn i strony trzecie używają 

niezbędnych i opcjonalnych plików cookie do świadczenia, zabezpieczania, analizy i ulepszania usług 

oraz wyświetlania istotnych reklam w portalu LinkedIn i poza nim. Więcej informacji o plikach cookie 

dostępne tutaj: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy.  

 

Mogą Państwo zmienić ustawienia personalizacji i zbierania danych przez portal LinkedIn, zakładka 

ustawienia > prywatność danych, szczegóły:  https://www.linkedin.com/mypreferences/d/categories/privacy.  

 

3. Odbiorcy danych osobowych i informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich 

Państwa dane osobowe podane na portalu LinkedIn w związku z korzystaniem z profilu Forum, są 

dostępne dla administratora portalu. Z polityką ochrony prywatności portalu LinkedIn można zapoznać 

się tutaj: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.  

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?#data
https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/mypreferences/d/categories/privacy
https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
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Wszystkie Państwa dane zamieszczone w profilu Forum i wszystkie opublikowane treści oraz działania 

społecznościowe (np. polecenia, obserwacje, komentarze, udostępnienia), które podejmuje użytkownik, 

będą widoczne dla innych osób, zgodnie z ustawieniami użytkownika.  Więcej informacji o udostępnianiu 

danych osobowych dostępne tutaj:  https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?#share.  

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie również: 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 w Łodzi; minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego; podmioty świadczące usługi IT. 

 

W zakresie, w jakim Zarząd przetwarza Państwa dane osobowe nie przekazuje tych danych poza teren 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

Administrator portalu, jako oddzielny administrator, przekazuje dane osobowe poza teren Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, co jest związane z jego działalnością, jednak wszelkie przypadki 

przekazywania danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, muszą spełniać 

określone wymogi prawne. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych dostępne tutaj: 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62548/przekazywanie-danych-z-unii-europejskiej-

europejskiego-obszaru-gospodarczego-i-szwajcarii.  

 

 

4. Okres przechowywania 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Zarząd przez czas prowadzenia profilu Forum  

na portalu LinkedIn, chyba że wcześniej usuną Państwo konto na portalu LinkedIn. Mogą Państwo także 

zrezygnować z obserwowania profilu Forum lub usunąć działanie (polecenie, komentarz, 

udostepnienie). 

 

Niezależnie od przechowywania Państwa danych przez Zarząd, własne okresy przechowywania danych 

może stosować administrator portalu. Informacje dotyczące okresu przechowywania danych przez 

portal LinkedIn dostępne są tutaj: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?#choices (pkt. 4).  

 

5. Prawa osób 

Mają Państwo prawo domagać się dostępu do swoich danych i otrzymać ich kopię. Mają Państwo prawo 

żądać ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wystąpienia okoliczności 

wskazanych w art. 17 RODO usunięcia swoich danych. 

 

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacji 

administrator przestanie przetwarzać dane, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności lub wykaże, 

że jest to niezbędne dla administratora do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

 

Zarząd może zrealizować Państwa uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne 

możliwości (np. poprzez usunięcie na Państwa wniosek komentarza lub postu zawierającego dane 

osobowe). Niezależnie od kontaktu z Zarządem w sprawie przetwarzania Państwa danych  

za pośrednictwem portalu LinkedIn, mogą Państwo kontaktować się także z administratorem portalu. 

Informacje dotyczące kontaktu z administratorem portalu dostępne są tutaj:  

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?#other  (pkt. 5.5). 

 

Mają Państwo też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

że przetwarzanie narusza przepisy prawa (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).  

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?#share
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62548/przekazywanie-danych-z-unii-europejskiej-europejskiego-obszaru-gospodarczego-i-szwajcarii
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62548/przekazywanie-danych-z-unii-europejskiej-europejskiego-obszaru-gospodarczego-i-szwajcarii
https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?#choices
https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?#other
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6. Informacje o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak ich podania może 

uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności profilu Forum na portalu LinkedIn. 

 

7. Umowa z LinkedIn 

Zarząd poprzez rejestracje profilu Forum na platformie LinkedIn wyraził zgodę na zawarcie prawnie 

wiążącej umowy („Umowy” lub „Umowy użytkownika”) z administratorem portalu LinkedIn. Informacje 

dotyczące umowy z administratorem portalu dostępne są tutaj:  https://pl.linkedin.com/legal/user-

agreement.  

 

https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement
https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement

