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Załącznik nr 7 do regulaminu 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - zwanego dalej RODO – informuje się, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta                                

w Tomaszowie Mazowieckim jest: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW 10/16, 

97-200 Tomaszów Mazowiecki. zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować pod adresem e-mail: 

iod@tomaszow-maz.pl, bądź telefonicznie pod numerem +48 44 724 23 11. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zadania objętego 

niniejszym regulaminem, w szczególności na potrzeby rekrutacji, potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia uczestnikom targów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu  

pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego                  

i Powiatu Tomaszowskiego” dofinansowanego w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna   

i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014 – 2020.   

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

-  inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; 

-  inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu 

  Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 

  osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja projektu pn. 

„Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego                  

i Powiatu Tomaszowskiego” dofinansowanego w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna  

i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014 – 2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLD.02.02.02-10-0008/15-00 z dnia 

30.06.2016 r. oraz Aneksem nr RPLD.02.02.02-10-0008/15-01 z dnia 19.07.2017 r. 

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach ww. projektu. 
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7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

-  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  

  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

-  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

- przenoszenia danych, 

-  wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

-  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia i rozliczenia 

realizacji projektu. 

 

 

 


