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KLAUZULA INFORMACYJNA DO REGULAMINU  

PROGRAMU STYPENDIALNEGO PRACODAWCY 

W RAMACH PROGRAMU „MŁODZI W ŁODZI” 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy  

ul. Piotrkowskiej 104,e-mail: lckm@uml.lodz.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którymi można się 

skontaktować poprzez e-mail: iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można 

się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd 

Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w programie 

stypendialnym. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia.  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do programu stypendialnego oraz 

oceny danych zawartych we wniosku. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów 

o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne.  

Dane osobowe zawarte we wnioskach stypendialnych zostaną udostępnione upoważnionym przez 

administratora danych członkom Komisji Stypendialnej w celu oceny aplikacji. 

Ponadto dane osób, którym przyznano stypendium, w zakresie imienia i nazwiska, uczelni, wydziału  

i kierunku studiów, a także wizerunku (zdjęcia z Gali programu stypendialnego) będą udostępnione na 

stronie www.mlodziwlodzi.pl.  

5.  Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane do czasu wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych lub zostaną usunięte z systemu informatycznego administratora 

po okresie 1 roku od zakończenia naboru do programu stypendialnego. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 

c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

d. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

e. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. 
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7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w programie 

stypendialnym. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

 


