
 
 

 
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych 

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 informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 
90-051, al. Piłsudskiego 8. 

2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą elektroniczną  
na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury przyznawania 
nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie 
związane z województwem łódzkim oraz działań informacyjno-promocyjnych projektu. 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) 
w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4, 6, 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa; 

b) w zakresie wizerunku podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wyrażona  
na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, która obejmuje zgodę z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4) Z uwagi na publikowanie imienia i nazwiska laureata nagrody Marszałka Województwa 
Łódzkiego w Biuletynie Informacji Publicznej i stronach internetowych Województwa 
Łódzkiego, odbiorcami Pani/Pana danych mogą być użytkownicy wymienionych stron,  
a ponadto dostawcy systemów informatycznych i usług IT, członkowie Komisji Konkursowej 
oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania procedury konkursowej oraz 
późniejszych działań informacyjno-promocyjnych projektu a następnie klasyfikowane  
i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zgodnie  
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  
i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo  
ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17  
i 18 RODO. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem 
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem 
prawa. 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem przeprowadzenia procedury konkursowej. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie wniosku  
w procedurze konkursowej. 

 


