Załącznik nr 2 do Umowy o współadministrowaniu
- klauzula informacyjna do zamieszczenia na stronie internetowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach strony internetowej promującej
„XV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2022” (https://forum.lodzkie.pl/)
Zgodnie z art. 13 i 14 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. Administratorzy danych osobowych i ich dane kontaktowe
Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8 (90-051 Łódź), zwany dalej
„Zarządem” oraz spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi, przy ul. Traugutta 25 (90-113 Łódź), zwana dalej „RFRWŁ”, są administratorami Pani/Pana
danych osobowych.
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.
Ze spółką RFRWŁ można skontaktować się pisząc na jej wskazany wyżej adres lub mailowo pod
adresem: biuro@rfrwl.pl. RFRWŁ wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można nawiązać
kontakt pod adresem iodo@rfrwl.pl.

2. Wspólne uzgodnienia Współadministratorów
Przetwarzając dane z związku z podejmowaniem wspólnych działań w ramach promocji wydarzenia
„XV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2022” (zwanego dalej „Forum”), Zarząd i RFRWŁ
działają jako Współadministratorzy. Zarząd i RFRWŁ zawarły umowę o współadministrowaniu danymi
osobowymi, która określa zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków z RODO.
W tej umowie strony uzgodniły między innymi, że:


na stronie internetowej przeznaczonej do promocji Forum zamieszczona zostanie klauzula
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;



zarówno Zarząd, jak i RFRWŁ zobowiązane są do realizowania Pani/Pana praw wynikających
z RODO; może Pani/Pan zwrócić się do wybranego przez siebie podmiotu.

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Zarząd a RFRWŁ udostępniana jest na wniosek każdej
zainteresowanej osoby skierowany na adres iodo@rfrwl.pl.
3. Wyznaczenie punktu kontaktowego
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Zarząd i RFRWŁ wyznaczyły punkt kontaktowy, znajdujący się przy RFRWŁ, z którym można
skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą
mailową pod adresem iodo@rfrwl.pl lub korespondencyjnie pod adresem przy ul. Traugutta 25
(90-113 Łódź).

4. Cel i podstawa prawna
Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji Forum, prowadzenia strony internetowej Forum,
prowadzenia analizowania i ulepszania funkcjonowania tej strony, prowadzenia działań informacyjnopromocyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych będzie 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).

5. Kategorie osób i rodzaje danych
Zarząd i RFRWŁ będą przetwarzać dane osób odwiedzających stronę internetową promującą Forum
w postaci: identyfikatorów internetowych – adresów IP, żądań użytkownika (w tym adresów strony,
na którą wszedł użytkownik, adresów „referer link” w przypadku, gdy przejście na stronę nastąpiło przez
odnośnik), informacji o wersji przeglądarki internetowej użytkownika, informacji o wersji systemu
operacyjnego użytkownika, informacji o urządzeniu, czasie żądania i wysłania odpowiedzi przez serwer.

6. Odbiorcy danych osobowych i informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich
Odbiorcami danych osobowych będą: podmiot świadczący usługi związane z promocją i prowadzeniem
kampanii promocyjno-informacyjnej Forum, 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. oraz dostawca narzędzi
analitycznych/statystycznych
W przypadku wykorzystania narzędzi internetowych oraz analiz, statystyk powiązanych ze stroną
internetową możliwe jest przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Jako zabezpieczenie
danych stosowane będą odpowiednie zabezpieczenia przewidziane w art. 46 RODO (przykładowo
standardowe klauzule umowne). W przypadku przekazywania danych do państw trzecich czy
przedsiębiorstw objętych decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony,
zastosowanie znajduje również ta decyzja. Możliwe jest uzyskanie dostępu do kopii zabezpieczenia
(w tym celu należy zwrócić się do Współadministratora). Dalsze informacje na ten temat dostępne pod
adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
7. Okres przechowywania
W zakresie i w ramach realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 dane będą przetwarzane do czasu 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.
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Ponadto, informacje, na podstawie których można określić, czy prawidłowo, zgodnie z przepisami
przyznano RFRWŁ rekompensatę przechowywane są przez czas trwania powierzenia realizowania
zadania publicznego, a po tym okresie przez 10 lat.

8. Prawa osób
Ma Pani/Pan prawo domagać się dostępu do swoich danych i otrzymać ich kopię. Ma Pani/Pan prawo
żądać ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wystąpienia okoliczności
wskazanych w art. 17 RODO usunięcia swoich danych.
Ma Pani/Pan 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 Pani/Pana praw i wolności lub wykaże,
że jest to niezbędne dla administratora do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Ma Pani/Pan też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy prawa (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).

9. Wymóg podania danych i źródło danych
Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić
korzystanie z funkcjonalności strony internetowej.
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Dane mogą być pozyskiwane poprzez logi, pliki cookies i narzędzia wykorzystywane w ramach strony
internetowej https://forum.lodzkie.pl/.

