Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników
odwiedzających serwis www.forum.lodzkie.pl
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 informuje, iż:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
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8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego
z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@lodzkie.pl. Z Inspektorem
Ochrony Danych można kontaktować się w zakresie informacji i wątpliwości dotyczących
przetwarzania danych przez Administratora:
a. informacji w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane,
jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania
odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ
systemu operacyjnego,
b. informacji pobieranych przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania
statystyk odwiedzin strony internetowej,
c. plików tekstowych (ang. "cookies") wysyłanych do komputera użytkownika podczas
odwiedzania strony internetowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 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 2014–20201 (art. 31).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników,
b. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
c. tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.
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.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
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, jedno
litych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki
wymienione w art. 17 i 18 RODO

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
11. Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania

