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Załącznik nr 4 do Umowy o dofinansowanie 
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679  
z 27.4.2016 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: 
RODO), informuję, że: 
1. Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, 
al. Piłsudskiego 8. 

 
2. Inspektor ochrony danych 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
w sprawie przetwarzanych danych osobowych pisząc na adres siedziby Administratora lub na 
adres Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@lodzkie.pl 

 
3. Cele przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

• realizacji projektu „LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż Województwa 
Łódzkiego”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020, II Oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka, Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.2: 
Promocja gospodarcza regionu,  w związku z udziałem Województwa Łódzkiego  
w misji gospodarczej do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) odbywającej się  
w dniach 29 października - 3 listopada 2022 r 

• zapewnienia udziału w międzynarodowych targach Beautyworld Middle East  oraz 
uzyskania akredytacji, organizacji spotkań biznesowych, wydarzeń dodatkowych, 
zapewnienie usługi noclegowej i przelotów oraz innych działań o charakterze 
informacyjno-organizacyjnym, 

•  udzielenie pomocy publicznej de minimis i wydania w tym celu zaświadczenia. 
 

4. Podstawa prawna przetwarzania 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą w zakresie: 

• wizerunku, w celu publikacji materiałów  w mediach społecznościowych (Facebook; 
LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram) na kanałach i stronach Województwa Łódzkiego 
– Organizatora Wyjazdu, 

• wizerunku, w celu publikacji materiałów na stronie Internetowej projektu 
https://biznes.lodzkie.pl, 

• wizerunku podczas  innych wydarzeń promujących Województwo Łódzkie,  
• numeru telefonu oraz adresu email służących do korespondencji związanej  

w realizacją projektu „LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż Województwa 
Łódzkiego” w związku z wydarzeniami organizowanymi na terenie województwa 
łódzkiego, wyjazdami krajowymi i międzynarodowymi, oraz działaniami w formie on-
line (w celach informacyjnych, promocyjnych i rekrutacji), 

art. 6 ust. 1 lit.b RODO -  zawarcie i realizacja umowy, 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO -  w związku z: 
z udzieleniem pomocy publicznej de minimis wynikającej z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz art. 27 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020 jak również art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej,  
 
art. 6 ust. 1 pkt e RODO – w związku z : 
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ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa, z przepisami prawa np. prawa podatkowego, przepisami 
regulującymi zasady rachunkowości. 
 
5. Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz przez okres 
po jej zakończeniu wynikający z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 
i przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym. 
 
6. Prawa 
Posiada Pani/Pan prawo: 

• dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),  
• sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne (art. 16 

RODO), 
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku wystąpienia  

przesłanek wskazanych w art. 17 i 18  RODO,  
• wniesienie sprzeciwu  wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach 

określonych   
w art. 21 RODO, 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w  przypadku 
uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych  narusza przepisy RODO. 
Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

• do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

7. Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
Poddane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
zrealizowania umowy. Nie podanie danych może skutkować również tym, że nie będziecie 
mogli Państwo wsiąść  udziału w wydarzeniu. 
 
8. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe są udostępniane: 

• Osobom współpracującym przy wykonywaniu umowy (organizacji Wyjazdu)  
tj. Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za organizację misji gospodarczej  (zakup 
biletów, rezerwacja noclegów itp.), 

• Instytucje partnerskie projektu „LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż 
Województwa Łódzkiego”, 

•  instytucje kontrolujące  tj. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, biegli rewidenci badający 
sprawozdania finansowe, 

• inne organy publiczne – na ich żądanie,  
• Dostawcy systemów informatycznych i usług IT. 


