Ogólna klauzula informacyjna z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
(RODO)
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych (w przypadku realizacji projektów
współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020) jest: Zarząd Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź
2. Podmiotem przetwarzającym dane jest:
a. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (WUP), ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
b. EMBO Michał Błaszczyk Rydzyny 89E, 95-200 Pabianice
c. Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3; 98-365
d. „Flight Level” Dominik Majewski 91-402 Łódź, ul. Matejki 9
3. Inspektor ochrony danych:
Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi
można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Z inspektorem
ochrony danych z ramienia administratora można skontaktować się:


listownie: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051
Łódź



e-mailem na adres: iod@lodzkie.pl



telefonicznie na numer: 42 6 633 306

Z inspektorem ochrony danych z ramienia podmiotu przetwarzającego można skontaktować
się:
 listownie: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
 e-mailem na adres: ochronadanych@wup.lodz.pl
 korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.
 listownie: EMBO Michał Błaszczyk, Rydzyny 89E, 95-200 Pabianice
 e-mailem na adres: biuro@ekologicznybiznes.eu
Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy
RODO.

4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez WUP: art. 6 ust. 1
pkt b RODO (wykonanie umowy o dofinansowanie projektu), art. 6 ust. 1 pkt c RODO
(wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na WUP).
Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez EMBO:
art. 6 ust. 1 pkt b RODO (wykonanie umowy o dofinansowanie projektu, podjęcie
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 pkt
c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na EMBO)
5. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez WUP: Dane przetwarzane są w
celu zawarcia i realizacji umowy o dofinansowanie projektu oraz prowadzenia
związanych z tym postępowań regulowanych przepisami prawa (w szczególności
naboru, postępowań odwoławczych i administracyjnych). Cel przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych przez Fundację Inkubator: Dane przetwarzane są w celu
prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, udzielania wsparcia
uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych.
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: Dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom i osobom zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wykonującym obowiązku
kontrolne, a także organom władzy publicznej, w szczególności: upoważnionym
pracownikom administratora i podmiotu przetwarzającego, osobom współpracującym
przy wykonaniu umowy, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą
elektroniczną, podmiotom zajmującym się audytem, kontrolą, monitoringiem
i sprawozdawczością (przykładowo: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowa
Administracja Skarbowa, Wojewoda Łódzki, Najwyższa Izba Kontroli), policji,
prokuraturze, sądom, organom egzekucyjnym, podmiotom wykonującym badania
ewaluacyjne oraz realizującym działania informacyjno-promocyjne.
7. Okres przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny do wykonania umowy o dofinansowanie projektu oraz niezbędny ze względu
na zachowanie trwałości projektu, udzielanie pomocy publicznej, jak również
dochodzenie roszczeń oraz wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania
danych):

a. dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b. sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ale tylko w sytuacji gdy przetwarzanie
danych osobowych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. WUP nie podejmuje
wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne
lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
w tym profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
10. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
a. wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej,
b. wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy,
Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w projekcie
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020.

