
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 informuję, że: 

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

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

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia konta w serwisie 
stypendium.lodzkie.pl służącego do obsługi procesu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2021/2022 
w ramach projektu pn. „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego."; 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w związku z ustawą 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa; 

 

5. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są: 

 
- organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, 
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i trwałości projektu; 

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 
- dostępu do treści swoich danych osobowych oraz sporządzania ich kopii (art. 15 RODO); 
- sprostowania swoich danych, jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art. 16 RODO); 
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO; 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych 
w art. 21 RODO; 
- 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 przepisów RODO; 
 
8. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta 
i udziału w projekcie pn. „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego". 
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