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Klauzula informacyjna

1. 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 da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że administratorem danych osobowych jest
Prezydent Miasta Łodzi w zakresie ich  zbierania, modyfikowania, przeglądania w celu przyznania
każdemu z wniosków oceny indywidualnej, gromadzenia, publikacji, usuwania.

2. Uniwersytet  Łódzki  został  upoważniony  do  przetwarzania  danych w  zakresie  przeglądania  
w celu przyznania każdemu z wniosków oceny indywidualnej, przetwarzania w zakresie realizacji
kursu językowego będącego przedmiotem programu.

3. Dane kontaktowe właściwych inspektorów ochrony danych zostały zamieszczone w tabeli pod
klauzulą informacyjną. Informujemy, że z właściwym inspektorem ochrony danych można się skon-
taktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  będących  
w gestii konkretnego administratora  oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do przystą-
pienia do programu „Młodzi w Łodzi”, realizowanego w ramach ”Strategii Zintegrowanego Rozwoju
Łodzi 2020+”. 

W celu  przeprowadzenia  naboru  wniosków  stypendialnych  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 przyznania stypendium Pani/Pana 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.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz 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,  a  ponadto
odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. 

a) członkom Komisji Stypendialnej wyłącznie w celu oceny aplikacji; 
b) podmiotom świadczącym usługi pocztowe, inne usługi informatyczne.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji praw-
nych, w tym umów międzynarodowych. 
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Ponadto dane osób, którym przyznano stypendium, w zakresie imienia i nazwiska, uczelni, wydziału 
i kierunku studiów będą udostępnione na stronie www.mlodziwlodzi.pl.

6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane jedynie w określonym celu i czasie
niezbędnym do realizacji tego celu. 

Prezydent Miasta Łodzi- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

Uniwersytet Łódzki – nie przechowuje danych, z chwilą zakończenia oceny i wyłonienia stypendy-
stów tracą dostęp do Pani/ Pana danych.  

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

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:

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.

Jeśli Pani/Pan zamierza skorzystać z przysługujących uprawnień, to prosimy wysłać wiadomość za
pomocą  poczty  elektronicznej  albo  wysłać  zgłoszenie  w  formie  pisemnej  pod  właściwy  adres
wskazany w tabeli poniżej.

Zgłoszone prośby lub żądania będą przez nas weryfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami  
o ochronie danych osobowych, bowiem przysługujące prawa nie mają charakteru bezwzględnego  
i w niektórych przypadkach przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania. 

8. 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.

9. Dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  w  formie
profilowania.
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Lp. Administrator
Siedziba Admi-

nistratora
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe inspektora
ochrony danych

1
Prezydent Miasta

Łodzi

ul. Piotrkowska
104,

90-926 Łódź

e-mail:
lckm@uml.lodz.pl

e-mail: iod@uml.lodz.pl

2
Uniwersytet Łódz-

ki
ul. Narutowicza
68, 90-136 Łódź

tel. 42 635-42-14 e-mail: iod@uni.lodz.pl
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