
 

 

Ogólna klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi (90-926), ul. Piotrkowska 

104 (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) z adresem do kontaktu: Al. Kościuszki 59/61, 90-

514 Łódź (tel. 42 233-54-90, mail: iod@lom.lodz.pl) jest Administratorem Twoich danych 

osobowych. 

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych zwykłych 

Twoje dane będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z pracownikami 
Stowarzyszenia i odpowiedzi na Twoje zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub e 
RODO oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 
ust. 1 lit. f RODO); 

III. Okres przechowywania danych  

Twoje dane osobowe przekazane w trakcie prowadzenia korespondencji będą 
przechowywane przez okres jej trwania oraz 2 lata, przy czym dane będą usuwane na 
koniec danego roku kalendarzowego. Dane będą przechowywane przez dłuższy okres, 
jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z odrębnych przepisów.  

IV. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione organom nadzoru, sądom, podmiotom 
współpracującym z Administratorem, księgowym, prawnikom oraz informatykom, a także 
podmiotom uczestniczącym w realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, w szczególności Zarządowi 
Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, będącemu Instytucją 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 
2014 - 2020.  

V. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu w zakresie w jakim dane 
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawo  dostępu do swoich danych 
oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo 
do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do prowadzenia dalszej 
korespondencji. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu 
przepisów RODO.  

 


