Polityka prywatności/Regulamin korzystania ze strony internetowej www.strefarozwoju.lodz.pl
Strefa RozwoYou to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zapisanie się do projektu wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który jest obsługiwany przez
Internetowy System Obiegu Bonów Rozwojowych (tzw. ISOBR) i realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu
SSL 2048-bitowego RSA, który zapewnia ochronę transmisji danych w sieci Internet.
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (Dz. U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:
„r.o.d.o” informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest odpowiednio:
•
•

Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”, z siedzibą w Łodzi,
przy
Al. Piłsudskiego 8, 90-051, NIP 7251708148 oraz
Minister Inwestycji i Rozwoju dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych”, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, NIP: 5262895199
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail: iod@lodzkie.pl
Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania:

•
•

Beneficjentowi realizującemu Projekt „Strefa RozwoYou” Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Ks.
Biskupa
W. Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź
Partnerowi Technologicznemu Projektu „Strefa RozwoYou” – Inovatica sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, al.
Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. C oraz
art. 9 ust. 2 lt. G Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 przy czym dane osobowe są
niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na
podstawie:
W odniesieniu do zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”:
•

•
•

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające 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 ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
rozporządzenia 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, zwanego
dalej „rozporządzeniem nr 1304/2013”;
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
•

rozporządzenia 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 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 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
rozporządzenia 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
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych użytkowników innemu podmiotowi na
podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., ochronie danych osobowych,
umowy.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia,
a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
•

•

•
•
•
•
•

realizacji usługi Newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) r.o.d.o;
Zapisując się do usługi „Newsletter” użytkownik oświadcza, że zapoznał się obowiązkiem informacyjnym,
wskazującym, iż przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych będzie wykorzystywane w
celach informacyjno-promocyjnych, w ramach realizacji projektu Strefa RozwoYou. Zgoda użytkownika
może być przez niego w każdej chwili odwołana.
realizacji Projektu Strefa RozwoYou, 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.
Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
Dane osobowe nie będą nie będą przekazywane do państw trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

www.strefarozwoju.lodz.pl używa plików cookies, ale tylko do utrzymywania zalogowanej sesji, nie do śledzenia
użytkownika.
Informacje są przechowywane i przetwarzane przez www.strefarozwoju.lodz.pl z zachowaniem odpowiednich
środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

