
 
 

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki 
-- 

 
klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane 

dotyczą 
 

 
 
Szanowny/a Pan/Pani, 

 
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”) uprzejmie 
informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego  
z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@lodzkie.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na 
Międzynarodowy Kongres Biogospodarki na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) 
RODO oraz art. 11 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U.1998 nr 91 poz.576, ze zm.) 

 
4) Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych to: firma 2mgroup Komunikacja 

Biznesowa Sp. z o.o. S.K. (dawniej 2mgroup s.c.) realizującą obsługę promocyjną 
i organizacyjną Kongresu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych. 

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6) Dane będą przechowywane przez okres realizacji projektu „Promocja 
gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w 
Europejskim Forum Gospodarczym oraz Międzynarodowym Kongresie 
Biogospodarki” oraz okres archiwizacji.  

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
prawo ich sprostowania, oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na 
zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO. 

8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych. 

9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w związku z newsletterem nt. Międzynarodowego Kongresu 
Biogospodarki w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem . 

10)Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w związku z newsletterem nt.  promocji przedsiębiorczość 
województwa łódzkiego w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma 



wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem . 

11)Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza 
przepisy RODO. 

12) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem 
możliwości udziału w Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki.  

13) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  
 i nie będą poddawane profilowaniu. 

 


