
 

Klauzula informacyjna 
 

W związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)*, informujemy że: 

1. Administrator danych osobowych. 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Politechniki Łódzkiej z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116. 
Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy: 

 listownie: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;  

 telefonicznie: 42 631 21 47 lub 571-296-309; 

 poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: fundacja.p.lodz.pl/start/kontakt/ 

 mailowo: fundacja@info.p.lodz.pl. 

 

2. Inspektor ochrony danych. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych: 

 listownie na adres: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych, 

 przez e-mail: iod.fundacja@info.p.lodz.pl 

 
3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wyłonienia Laureatów Programu - studentów Politechniki Łódzkiej. 

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to: 

 Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO; 

 obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące w szczególności:  

 prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości; 

 realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO. 
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4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie. 

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o  profilowanie. 

5. Okres przetwarzania danych osobowych. 

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady: 

 Przez okres 2 lat w celu udokumentowania wydatków poniesionych w związku z realizacją Programu; 

 przez 5 lat - na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy; 

 do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców: 

 podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, czyli podmiotom którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. zadania z zakresu  IT, usługi księgowe, członkom Komitetu 
Monitorującego tzn. pracownikom Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego, przedstawicielowi Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej oraz 
przedstawicielowi Biura Karier Politechniki Łódzkiej. 

 podmiotom uprawnionym przepisami prawa. 
Ponadto dane osobowe laureatów Programu, w tym ich wizerunek zostaną upublicznione na stronach medialnych prowadzonych przez Organizatora Programu. 

 

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu, 

 prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to 
tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Fundacją lub z inspektorem ochrony danych Fundacji  (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 klauzuli). 

 



 

 

8. Prawo wniesienia skargi do organu. 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

10. Przekazywanie danych do Państw Trzecich. 

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług, przy przetwarzaniu danych osobowych korzystamy z usług dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe 
mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim 
podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. 

11. Obowiązek podania danych. 

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne oraz niezbędne do przystąpienia do Programu. Nieprzekazanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do 
Programu. 

12. Wykorzystanie ciasteczek (plików cookies). 

Strona internetowa Fundacji wykorzystuje mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych 
osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny 
mogą nie działać. 

13. Przetwarzanie danych osobowych na portalach społecznościowych. 

Prowadzimy również fanpage w portalu Facebook oraz profil na LinkedIn, jak również umożliwiamy komunikację za pośrednictwem aplikacji Messenger. Szczegóły dotyczące obowiązku 
informacyjnego znajdują się pod poniższymi linkami. 

 Facebook / Messenger; 

 LinkedIn. 

 


