RPLD.10.01.00-10-C005/18-00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2/art. 14 ust. 1-2* rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1)
zwanej dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY
z siedzibą w Łodzi (93-137) przy ul. Siemiradzkiego 4/8,
zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest:
3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

Jolanta Sęczek; e-mail: iod@kamienmilowy.org.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu „Milowa Kraina”
a w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu,
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą
a. Instrukcja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudzkiego 8, 90-051 Łódź,
b. Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
c. Beneficjentowi realizującemu projekt – Łódzka Fundacja Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY”
ul. Siemiradzkiego 4/8, 930137 Łódź.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji KAMIEŃ
MILOWY z siedzibą w Łodzi, przy ul. Siemiradzkiego 4/8.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem aczkolwiek odmowa
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zapoznałem/am się z treścią powyższej klauzuli. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie
oraz że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz
ich poprawiania, rozumiem że odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia
w ramach Projektu
Dane zostały zgromadzone tylko i wyłącznie w celu realizacji Projektu Żłobek „Milowa Kraina”.
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