Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem jest Prezydent
Miasta Łodzi
Szanowni Państwo,
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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, e-mail:
lckm@uml.lodz.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan
skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl bądź telefonicznie +48 (42) 638-59-50.
Z inspektorem ochrony danych 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 uczestnictwa
w konkursie pod nazwą „Mam Pomysł na Startup”. Ogólną podstawę do przetwarzania
danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia. Pani/Pana dane będą przetwarzane
w celu w celu uczestnictwa w Konkursie, w tym udziału w szkoleniach, doradztwie i
mentoringu oraz wydarzeniach towarzyszących Konkursowi, a także w celach
marketingowych.
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 osobowym:
a. Parterom Strategicznym Konkursu i ekspertom Konkursu, w celu oceny
zgłoszeń oraz kwalifikacji Uczestników do etapu szkoleń grupowych,
doradztwa oraz mentoringu,
b. Członkom Kapituły Konkursu, wyłącznie w celu oceny projektu oraz
fundatorom nagród, w celu nawiązania kontaktu z wybranym Laureatem
Konkursu,
c przedsiębiorcom zapewniającym hosting portalu www.startupy.lodz.pl oraz
wsparcie utrzymania oprogramowania i poprawnego działania portalu.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu oraz
przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)
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;
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c.
d.
e.
f.

usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia;
wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej
zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w
jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas
przetwarzane.
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.

