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RŚVI.721.1.17.2019.TP Łódź, dnia 29 czerwca 2020 r. 
 

Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 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 (dalej zwane RODO)  

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych 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 przetwarzane będą w celu zapewnienia udziału społeczeństwa przy 

opracowywaniu oraz przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu 

ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka. 

4. Przetwarzane danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku  

z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

 organy publiczne uprawnione do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, 

 dostawcy systemów informatycznych i usług IT, 

 operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję, 

 wnioskujący o udzielenie informacji o środowisku i informacji publicznej. 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach, zgodnie z aktualnie 

obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,  

a także usunięcia ich lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki wymienione w art. 17 i 18 

RODO. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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