
 

Projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” realizowany przez Województwo Łódzkie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
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 wyznaczył 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 prawidłowej obsługi procesu przyznawania stypendiów dla 
uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach 
projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” na podstawie:  
 

 wykonania obowiązku ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

 wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w przypadku przyznania stypendium. 

 w zakresie informacji o niepełnosprawności, wielodzietności rodziny - przetwarzanie jest niezbędne ze względów 

związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii lub prawa  krajowego (art. 9 ust. 2 lit. g 

RODO). 

 

4) Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:  
 
- Marszałek Województwa Łódzkiego, 
- organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, 
- bank obsługujący budżet województwa łódzkiego, 
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT, 
- operatorzy pocztowi dostarczający korespondencję z UMWŁ, 
- wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania 
wyłącznie w zakresie i przedmiocie, w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa. 
 
5) Pani/Pana dane będą przechowywane w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego nie dłużej niż 2 lata od całkowitego zakończenia spraw związanych z obsługą procedury przyznawania 
stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 
2020/2021 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”. Po upływie tego 
okresu wszystkie dokumenty zostaną przekazane do Archiwum Zakładowego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Pani/Pana dane będą przechowywane 
przez okres wskazany w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów 
marszałkowskich” stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej tj. w przypadku: 
 
- wypłat realizowanych z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej maksymalnie do 50 lat, 
- pozostałych wypłat do 10 lat. 
 
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich kopii oraz prawo ich 
sprostowania jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO; 
 
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do 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 prawa; 
 
8) Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem ubiegania się o przyznanie oraz realizacji wypłaty stypendium dla 
uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach 
projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”; 
 
9) W zakresie Pani/Pana danych osobowych, administrator nie będzie podejmował decyzji, które opierają się wyłącznie 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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