OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Łódzkiego jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90051, al. Piłsudskiego 8, Tel.: (42) 663 30 26, Fax: (42) 663 30 02,
Email: info@lodzkie.pl
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail
iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w naborze „Sołectwo na
plus”
4) Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu
koresponencyjnego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust, 1 lit. e) RODO w
związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, z kolei dane
w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit a) czyli dobrowolnie wyrażonej zgody.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być dostawcy i podmioty zapewniające obsługę
IT, operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji
naboru a następnie przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez
ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - kategoria archiwalna
"B 5" tj. ok. 6-7 lat.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i
uzupełnienia, a także prawo żądania ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania, pod
warunkiem zaistnienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO. Ponadto w
odniesieniu do danych przewarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) posiada Pani/Pan
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zaś w przypadku danych
przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do jej wycofania w dowolnym momencie,
co nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych na adres: Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych jest jednak
brak możliwości wzięcia udziału w naborze.

