
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ ĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO PREZYDEN TA 

MIASTA ŁODZI 

 

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) uprzejmie 
informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy 
ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którym 
może się Pani / Pan 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 dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym  
do przystąpienia do programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi, realizowanego na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla 
studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”. 

W celu przeprowadzenia naboru wniosków i ich oceny, Pani/Pana dane będą przetwarzane 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia – zgoda osoby, której dane 
dotyczą.  

Natomiast w przypadku wybrania Pani/Pana na stypendystę Prezydenta Miasta Łodzi dane 
będą dalej przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. 

4. Dane osobowe dla potrzeb oceny złożonych wniosków będą udostępnione 
przedstawicielom jednostek uczelnianych odpowiedzialnych za ocenę wniosków tj.: 
Uniwersytetowi Łódzkiemu, Politechnice Łódzkiej, Uniwersytetowi Medycznemu w 
Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademii Muzycznej w Łodzi, Szkole 
Filmowej w Łodzi, a ponadto podmiotom z którymi Prezydent Miasta Łodzi ma podpisane 
umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z  świadczeniem usługi hostingowej 
portalu www.mlodziwlodzi.pl oraz wsparcia utrzymania oprogramowania i poprawnego 
działania portalu oraz świadczącym usługi masowego mailingu oraz podmiotom 
świadczącym pocztowe. 

Dodatkowo dane osób, które zostały wybrane na stypendystów, w zakresie imienia 
i nazwiska i uczelni, kierunku studiów oraz olimpiady, w której otrzymali tytuł laureata lub 
finalisty będą udostępnione na stronie www.mlodziwlodzi.pl.  

5. Dane osobowe osób, które przystąpiły do udziału w programie będą przetwarzane w tym 
przechowywane przez okres trwania procedury konkursowej, a następnie po jej 
zakończeniu i wyłonieniu stypendystów zostaną komisyjnie usunięte w sposób 
uniemożliwiający ich dalsze wykorzystywanie.  

Natomiast dane osób, z którymi zostały zawarte umowy będą przetwarzane, w tym 
przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy zgodnie z przepisami ustawy z 



dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie  
z kategorią archiwalną BE 5, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji 
przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. 

 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, posiada 

Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 
3) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 
4) usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

5) cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b posiada 
Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 
3) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 

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. Dane nie będą przetwarzane przez Urząd Miasta Łodzi w sposób zautomatyzowany,  
w tym również w formie profilowania. 

 
 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Łodzi, z siedzibą w 
Łodzi, ul. Piotrkowska 104, moich danych osobowych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym programu stypendialnego w celu rejestracji i uczestnictwa 
w programie stypendialnym Prezydenta Miasta  Łodzi. 
 
 
 
 
 
 
 

 


