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Załącznik nr 4 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

− w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji 

Zarządzającej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020 - 

Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; 

− w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa; 

− w odniesieniu do zbioru Kontrahenci SPS 176 – Dyrektor SPS 176, mający siedzibę przy  

ul. Roosevelta 11/13, 90-056 Łódź 

▪ może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: 

− Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 

Województwa Łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020, e-mail iod@lodzkie.pl; 

− Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail 

iod@miir.gov.pl; 

− Inspektorem Ochrony Danych Osobowych SPS 176 – kontakt@skold.com.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO w celu 

związanym z zakupem i dostarczeniem pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Też 

potrafię!” nr RPLD.11.01.04-10-0022/17, realizowanego  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia 

projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji; 

▪ Podanie danych jest warunkiem koniecznym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

otrzymania zamówienia w ramach projektu; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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▪ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania 

prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się 

z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa 

członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy; 

▪ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 
 
Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 
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