KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 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, informujemy iż:
1. Administrator danych osobowych - Administratorem danych osobowych jest Zarząd
Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
2. Inspektor Ochrony Danych - 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.
3. Cele przetwarzania - Dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie
i przeprowadzenia Konkursu. W przypadku laureatów konkursu i osób wyróżnionych
w Konkursie dane będą przetwarzane także w celach podatkowych oraz w celu publikacji ich
imion i nazwisk na stronie www.lodzkie.pl.
4. Podstawa prawna przetwarzania
1) dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit.
e) RODO w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa:
2) dane laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie będą przetwarzane na podstawie ww.
przepisów oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli dobrowolnie wyrażonej zgody
na przetwarzanie danych osobowych w związku z publikacją imienia, nazwiska
na stronie www.lodzkie.pl.
5. Okres przechowywania danych - Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny
do realizacji Konkursu, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu
jej wycofania lub do czasu zakończenia realizacji zadania.
6. Odbiorcy danych:
1) w przypadku laureatów odbiorcą danych osobowych będą:
6.1.a)
użytkownicy strony: www.lodzkie.pl,
6.1.b)
dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT,
6.1.c)
organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich
informacji na podstawie przepisów prawa (właściwy urząd skarbowy),
6.1.d)
operator pocztowy lub przewoźnik;
6.1.e)
operator płatności.
2) w przypadku pozostałych uczestników:
6.2.a)
dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT.
7. Prawa osób, których dane dotyczą: Osoby biorące udział w Konkursie posiadają prawo:
1) żądania 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. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, prawo
do wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) wobec przetwarzania
dotyczących danych osobowych w związku ze swoją szczególną sytuacją;
3) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 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.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych - Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu,
powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród. Skutkiem niepodania
danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Brak wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych w celu publikacji imion i nazwisk na stronie www.lodzkie.pl nie skutkuje
brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

