
UCHWAŁA NR 829/22 

 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 6 września 2022 r. 

w sprawie Certyfikatu - Województwo Łódzkie Ogrodem Polski  

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 pkt. 5 i 8 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547 i 583) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Uchwała ustanawia Certyfikat - Województwo Łódzkie Ogrodem Polski                    

oraz zasady jego nadania.  

§ 2. 1. Certyfikat – Województwo Łódzkie Ogrodem Polski jest wyróżnieniem                    

dla ogólnodostępnych terenów zielonych, będących miejscami o wyjątkowych walorach 

przyrodniczych lub krajobrazowych, znajdujących się  na terenie województwa łódzkiego. 

2. Certyfikat nadaje się w celu: 

1) zachęcenia do kształtowania krajobrazu, parków i terenów zielonych                         

w harmonii z przyrodą; 

2) uwrażliwienia mieszkańców regionu na piękno natury; 

3) budowania wśród mieszkańców świadomości walorów współczesnych                 

oraz zabytkowych założeń zieleni; 

4) docenienia zaangażowania właścicieli/zarządców terenów w tworzenie 

zielonych przestrzeni publicznych; 

5) promowania miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych                                  

lub krajobrazowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. 

3. Certyfikat mogą uzyskać ogólnodostępne tereny zielone, które wyróżniają                      

się walorami przyrodniczymi lub krajobrazowymi. 

4. Miejsce wyróżnione Certyfikatem zostanie objęte działaniami promocyjnymi przez 

Województwo Łódzkie, m.in. poprzez artykuły zamieszczane na stronie internetowej 

www.lodzkie.pl, publikacje, albumy, wystawy, podczas wydarzeń takich jak pikniki, festyny, 

konferencje.  

5. Województwo Łódzkie zezwala na posługiwanie się Certyfikatem w celu promocji 

miejsca. 

 

http://www.lodzkie.pl/


§ 3. 1. Nadanie Certyfikatu jest nieodpłatne. 

2. Zgłoszenia, celem nadania Certyfikatu, może dokonać: jednostka samorządu 

terytorialnego, organizacja pozarządowa, inna instytucja lub osoba fizyczna poprzez 

przesłanie na adres: ogrody@lodzkie.pl wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik 

do uchwały. 

3. Do formularza zgłoszeniowego załącza się od trzech do pięciu zdjęć miejsca 

objętego zgłoszeniem, zapisanych w formacie JPG - w minimalnej rozdzielczości                    

5000 x 3333, 300 dpi. oraz opis miejsca - zawierający uzasadnienie nadania Certyfikatu. 

§ 4.1. Certyfikat nadaje Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie 

rekomendacji Komisji powołanej przez Dyrektora Departamentu Klimatu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

2. Posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji - Dyrektor 

Departamentu Klimatu i Turystyki. 

3. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący oraz pięciu Członków.  

4. Komisja, po ocenie merytorycznej zgłoszenia przedstawia w terminie 6 miesięcy od 

dnia jego złożenia rekomendację do nadania Certyfikatu przez Marszałka Województwa 

Łódzkiego. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin przekazania rekomendacji do 

nadania Certyfikatu może ulec wydłużeniu.  

5. Rekomendacja do nadania Certyfikatu następuje na posiedzeniu Komisji  

w głosowaniu większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos oddany przez 

Przewodniczącego jest decydujący. 

6. Oceniając zgłoszenie Członkowie Komisji zobowiązani są zachować bezstronność               

i obiektywizm. Członek Komisji ma prawo do zgłoszenia zdania odrębnego. 

7. W przypadku braków w formularzu zgłoszeniowym, Komisja wzywa zgłaszającego 

do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

8. Brak rekomendacji Komisji do nadania Certyfikatu nie wymaga uzasadnienia i nie 

podlega ogłoszeniu.  

9.  Posiedzenie Komisji jest protokołowane. 

§ 5. Niezależnie od trybu wskazanego w § 4, Marszałek Województwa Łódzkiego 

może przyznać Certyfikat w ramach inicjatywy własnej dla miejsc o szczególnie wyjątkowych 

walorach przyrodniczych lub krajobrazowych znajdujących się na terenie województwa 

łódzkiego. 
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§ 6. 1. Obsługę organizacyjno-administracyjnej Komisji zapewnia Departament 

właściwy ds. realizacji projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”, który: 

1) dokonuje oceny formalnej nadesłanych zgłoszeń; 

2) powiadamia właścicieli lub zarządców oraz zgłaszającego o nadanym 

Certyfikacie. 

§ 7. 1. Informację o nadaniu Certyfikatu publikuje się na stronie internetowej 

Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl .  

2. Wręczenie potwierdzenia nadania Certyfikatu właścicielom lub zarządcom 

wyróżnionych miejsc nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez Komisję.  

§ 8. 1. Zgłaszający oświadcza, że przesłane zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich 

i są wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami tych osób. 

2. Z chwilą dokonania zgłoszenia, zgłaszający nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa 

autorskie  do korzystania ze zdjęć na Województwo Łódzkie. 

3. Województwo Łódzkie ma prawo do korzystania ze zdjęć konkursowych w celach 

promocyjnych, wizerunkowych, archiwalnych, informacyjnych oraz dla popularyzacji 

zielonych miejsc województwa łódzkiego, a także ma prawo do korzystania                                     

i upowszechniania w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów oraz bez 

ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań - 

wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci 

komputerów i serwerów sieci komputerowych; 

2) w zakresie publikacji i rozpowszechniania utworu w całości lub w części oraz 

jego opracowań - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za 

pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, reemitowanie, 

rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach 

wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, 

popularyzacji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, wykorzystywanie                 

w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-

wizualnych i komputerowych; 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

– wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 



4) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości                 

lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym 

dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości                              

lub poszczególnych części utworu, oraz zezwalania na dokonywanie takich 

modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także 

korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty 

trzecie; 

5) w zakresie wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, popularyzacji              

lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego                        

lub popularyzacyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych                

lub popularyzacyjnych takich, jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, 

filmy reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie w sieci Internet. 

4. Zgłaszający wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych do zdjęć przez 

Województwo Łódzkie  i podmioty działające na jego zlecenie. 

§ 9. 1. Województwo Łódzkie nie ponosi odpowiedzialności za podanie 

nieprawdziwych danych przez zgłaszającego. 

2. Interpretacja przepisów uchwały w zakresie związanym z nadawaniem Certyfikatu 

należy do Komisji. 

§ 10. 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art 14. ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej 

RODO: 

2. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego 

z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8;  

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: 

iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) rozpatrzenia zgłoszenia o nadanie Certyfikatu - Województwo Łódzkie 

Ogrodem Polski; 

2) publikacji imion, nazwisk oraz wizerunku osób zgłaszających miejsca, 

właścicieli lub zarządców zgłoszonych miejsc w celu nadania Certyfikatu; 
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3) publikacji imion, nazwisk oraz wizerunku osób, które zgłosiły miejsca 

wyróżnione Certyfikatem, właścicieli lub zarządców miejsc wyróżnionych 

Certyfikatem w celu promocji wydarzenia. 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych: 

1) art. 6 ust. 1 lit e) RODO w związku z  art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; 

2) art. 6 ust 1 lit a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku                      

z publikacją wizerunku, imienia  i nazwiska. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadania, 

a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji przez okres 25 lat. W przypadku 

danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej 

wycofania lub do czasu zakończenia realizacji zadania. 

7. Odbiorcy danych: 

1) W przypadku zgłaszających miejsca wyróżnione Certyfikatem oraz właścicieli 

lub zarządców tych miejsc - odbiorcami danych osobowych będą: 

a) użytkownicy strony: http://www.lodzkie.pl/ oraz innych materiałów 

promocyjnych wyłącznie  w przypadku wyrażenia zgody na publikację 

danych, 

b) organy uprawnione do uzyskania  danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa,  

c) dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT,  

d) operator pocztowy lub kurierski. 

2) W przypadku pozostałych zgłaszających oraz właścicieli lub zarządców miejsc 

ubiegających się o nadanie Certyfikatu: 

a) organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa,  

b) dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT, 

c) operator pocztowy lub kurierski. 

8. Prawa osób, których dane dotyczą: 

1) żądanie dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz 

prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpią przesłanki 

określone w art. 17 i 18 RODO; 

http://www.lodzkie.pl/


2) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

prawo do wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) wobec 

przetwarzania danych osobowych w związku ze swoją szczególną sytuacją; 

3) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

prawo do wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem; 

4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

przeprowadzenia procedury nadania Certyfikatu, powiadomienia zgłaszającego i właściciela 

lub zarządcy miejsca o przyznaniu Certyfikatu. Skutkiem niepodania danych jest 

nieprzystąpienie do oceny merytorycznej zgłoszenia przez Komisję. 

10. Źródłem danych osobowych dot. właścicieli lub zarządcy zgłoszonego miejsca 

celem nadania certyfikatu jest osoba, która dokonała zgłoszenia. 

 11. Przetwarzane kategorie danych dot. właścicieli i zarządcy zgłoszonego miejsca 

celem nadania certyfikatu to: imię i nazwisko/nazwa, dane kontaktowe: nr telefonu, adres              

e-mail, adres  do korespondencji, dane dotyczące  lokalizacji nieruchomości tj. adres,                  

nr działki, obręb, nr ewidencyjny. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do Uchwały nr 829/22 Zarządu 

Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 

2022 r. w sprawie Certyfikatu - Województwo 

Łódzkie Ogrodem Polski 

 

Formularz zgłoszeniowy  

1. Imię i nazwisko/Nazwa instytucji 

 

 

 

2. 

Adres do korespondencji 

(kod, miejscowość, ulica, numer 

budynku) 

 

 

 

3. Telefon komórkowy/ stacjonarny 

 

 

 

4. Adres e-mail 

 

 

 

5. 

Lokalizacja miejsca 

przedstawionego na zdjęciach 

(adres, nr działki, obręb, nr 

ewidencyjny) 

 

 

 

6. 

Dane właściciela lub zarządcy 

zgłoszonego miejsca (imię                              

i nazwisko/nazwa, adres do 

korespondencji, dane kontaktowe: 

nr telefonu, adres e-mail) 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

        data i czytelny podpis zgłaszającego 

 



Opis miejsca zawierający uzasadnienie nadania Certyfikatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     …………………………………………………………………………. 

        data i czytelny podpis zgłaszającego 



Zgody oraz oświadczenie zgłaszającego miejsce 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami uchwały nr 829/22 Zarządu Województwa Łódzkiego 

z dnia 6 września 2022 r. w sprawie Certyfikatu – Województwo Łódzkie Ogrodem Polski oraz 

akceptuję jej postanowienia. 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

celem nadania Certyfikatu – Województwo Łódzkie Ogrodem Polski, Ja niżej podpisana/y 

……………........................................................................ (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na 

bezpłatne wykorzystywanie mojego imienia nazwiska oraz wizerunku na potrzeby realizacji działań 

promocyjnych Województwa Łódzkiego, dotyczących ww. wydarzenia. 

Zgoda obejmuje prawo do korzystania z wizerunku, jego upowszechnianie na wszystkich polach 

eksploatacji opisanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności: 

a) Utrwalania i zwielokrotnienia oraz obróbki i opracowania; 

b) Wyświetlania, publicznego odtwarzania; 

c) Nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

 nadawanie za pośrednictwem satelity; 

d) Rozpowszechniania, bez ograniczenia co do czasu lub terytorium; 

e) Publikowanie w Internecie (w tym także mediach społecznościowych). 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1, Ja niżej podpisana/podpisany 

…………………………………………………….. (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

mojego wizerunku w celu promocji wydarzenia nadania Certyfikatu. 

 

 

 

  

                       …………………………………………………………………. 

             data i czytelny podpis zgłaszającego 

 

 



Zgody oraz oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka 

 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie miejsca przez moje dziecko -……………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) celem nadania Certyfikatu - Województwo Łódzkie Ogrodem Polski. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami uchwały nr 829/22 Zarządu Województwa Łódzkiego 

z dnia 6 września 2022 r. w sprawie Certyfikatu – Województwo Łódzkie Ogrodem Polski oraz 

akceptuję jej postanowienia.  

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

celem nadania Certyfikatu – Województwo Łódzkie Ogrodem Polski, Ja niżej podpisana/y 

................................................................................. (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego                 

lub opiekuna prawnego dziecka) wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie imienia, nazwiska 

oraz wizerunku mojego dziecka….……………………………………………......(imię i nazwisko dziecka) 

na potrzeby realizacji działań promocyjnych Województwa Łódzkiego, dotyczących ww. wydarzenia. 

Zgoda obejmuje prawo do korzystania z wizerunku, jego upowszechnienie na wszystkich polach 

eksploatacji opisanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności: 

a) Utrwalania i zwielokrotnienia; 

b) Wyświetlania, publicznego odtwarzania; 

c) Nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

 nadawanie za pośrednictwem satelity; 

d) Rozpowszechniania, bez ograniczenia co do czasu lub terytorium; 

e) Publikowanie w Internecie (w tym także w mediach społecznościowych). 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1, Ja niżej podpisana/podpisany 

……………………………………………………  wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka                  

w celu promocji wydarzenia nadania Certyfikatu. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

       data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego   

lub opiekuna prawnego dziecka 

 

 



Zgody oraz oświadczenie właściciela lub zarządcy miejsca zgłoszonego celem nadania 

Certyfikatu - Województwo Łódzkie Ogrodem Polski 

 

 

Wykonując uprawnienia właścicielskie, wyrażam zgodę na zgłoszenie ww. nieruchomości  

celem nadania Certyfikatu - Województwo Łódzkie Ogrodem Polski. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami uchwały nr 829/22 Zarządu Województwa Łódzkiego 

z dnia 6 września 2022 r. w sprawie Certyfikatu – Województwo Łódzkie Ogrodem Polski oraz 

akceptuję jej postanowienia.  

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

celem nadania Certyfikatu – Województwo Łódzkie Ogrodem Polski, Ja niżej podpisana/y 

……………........................................................................ (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na 

bezpłatne wykorzystywanie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku na potrzeby realizacji działań 

promocyjnych Województwa Łódzkiego, dotyczących ww. wydarzenia. 

Zgoda obejmuje prawo do korzystania z wizerunku, jego upowszechnianie na wszystkich polach 

eksploatacji opisanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności: 

a) Utrwalania i zwielokrotnienia oraz obróbki i opracowania; 

b) Wyświetlania, publicznego odtwarzania; 

c) Nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

 nadawanie za pośrednictwem satelity; 

d) Rozpowszechniania, bez ograniczenia co do czasu lub terytorium; 

e) Publikowanie w Internecie (w tym także mediach społecznościowych). 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie                 

o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1, Ja niżej podpisana/podpisany 

…..…………………………………………….. (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

mojego wizerunku w celu promocji wydarzenia nadania Certyfikatu. 

 

 

 

          ………..…………………………………………………………………………. 

               data i czytelny podpis właściciela lub zarządcy zgłoszonego miejsca 



Klauzula informacyjna 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art 14. ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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 (Dz.U. UE L 

119, s. 1) - dalej RODO: 

2. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi                      

90-051, al. Piłsudskiego 8;  

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

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

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) rozpatrzenia zgłoszenia o nadanie Certyfikatu - Województwo Łódzkie Ogrodem Polski, 

2) publikacji imion, nazwisk oraz wizerunku osób zgłaszających miejsca, właścicieli lub 

zarządców zgłoszonych miejsc w celu nadania Certyfikatu, 

3) publikacji imion, nazwisk oraz wizerunku osób, które zgłosiły miejsca wyróżnione Certyfikatem, 

właścicieli lub zarządców miejsc wyróżnionych Certyfikatem w celu promocji wydarzenia. 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych: 

1) art. 6 ust. 1 lit e) RODO w związku z  art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa, 

2) art. 6 ust 1 lit a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z publikacją wizerunku, 

imienia  i nazwiska. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadania, a następnie zgodnie 

z przepisami dotyczącymi archiwizacji przez okres 25 lat. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie 

zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do czasu zakończenia realizacji zadania. 

7. Odbiorcy danych: 

1) W przypadku zgłaszających miejsca wyróżnione Certyfikatem oraz właścicieli lub zarządców 

tych miejsc - odbiorcami danych osobowych będą: 

a) użytkownicy strony: http://www.lodzkie.pl/ oraz innych materiałów promocyjnych 

wyłącznie  w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych, 

b) organy uprawnione do uzyskania  danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

c) dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT,  

d) operator pocztowy lub kurierski. 

2) W przypadku pozostałych zgłaszających oraz właścicieli lub zarządców miejsc ubiegających 

się o nadanie Certyfikatu: 

a) organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

b) dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT, 

c) operator pocztowy lub kurierski. 

8. Prawa osób, których dane dotyczą: 

mailto:iod@lodzkie.pl
http://www.lodzkie.pl/


1) żądanie dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18 

RODO; 

2) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, prawo do wniesienia 

sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) wobec przetwarzania danych osobowych w związku 

ze swoją szczególną sytuacją; 

3) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, prawo do wycofania 

zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano  

na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia przeprowadzenia 

procedury nadania Certyfikatu, powiadomienia zgłaszającego i właściciela lub zarządcy miejsca o przyznaniu 

Certyfikatu. Skutkiem niepodania danych jest nieprzystąpienie do oceny merytorycznej zgłoszenia przez 

Komisję. 

10. Źródłem danych osobowych dot. właścicieli lub zarządcy zgłoszonego miejsca celem nadania 

certyfikatu jest osoba, która dokonała zgłoszenia. 

 11. Przetwarzane kategorie danych dot. właścicieli i zarządcy zgłoszonego miejsca celem nadania 

certyfikatu to: imię i nazwisko/nazwa, dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail, adres  do korespondencji, 

dane dotyczące  lokalizacji nieruchomości tj. adres, nr działki, obręb, nr ewidencyjny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


