
Obowiązek Informacyjny 

Szanowna/y Pani/Pan, 

W związku z korzystaniem z generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uprzejmie informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego 

z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.  

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą 

elektroniczną na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania 

o dofinansowanie i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, Ustawa z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby zaangażowane w ocenę 

wniosków o dofinansowanie i podmioty wykonujące działania związane z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

wykonujące badania ewaluacyjne, kontrole, audyty. 
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6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz 

zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia wobec przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Pani/Pana 

zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się 

z naruszeniem prawa.  

10. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych uniemożliwi 

aplikowanie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

Uprzejmie informuję, iż po pozytywnej ocenie formalno-merytorycznej administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest: 

a. Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, 

których dane dotyczą przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

b. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych 

przetwarzanych w ”Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym 

realizację programów operacyjnych” 

i że może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość 

na adres poczty elektronicznej: 

a. w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą przetwarzanych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020 - iod@lodzkie.pl  

b. w zakresie danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie 

teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”: iod@miir.gov.pl   
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W związku z aplikowaniem o dofinansowanie zobowiązuje się Pani/Pan spełnić obowiązek 

informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w stosunku do innych osób wskazanych we wniosku 

o dofinansowanie, w tym osób do kontaktu, w zakresie wskazanym we wniosku 

o dofinansowanie. 

 


