
 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) informuję że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4,  90-419 Łódź. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z 

1. uczestnictwem i organizacją konkursu ekologicznego EcoUMED, na podstawie wyrażonej zgody; 
2. promocją Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - w tym zamieszczenie imienia i nazwiska uczestnika 

w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej lub portalach społecznościowych 
uniwersytetu, na podstawie wyrażonej zgody. 

4. Przetwarzane dane osobowe są udostępniane podmiotom uprawnionym - na podstawie odrębnych 
przepisów powszechnie obowiązujących, a także podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o 
powierzenie przetwarzania danych osobowych – (np. podmiotom zajmującym się obsługom systemu 
informatycznego). 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres czterech miesięcy. 
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym 
prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Zaniechanie podania danych osobowych w 
celu, o który mowa w pkt. 3.1 uniemożliwi uczestnictwo w organizowanym konkursie. 

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia danych, lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do 
przenoszenia danych - w zakresie dopuszczalnym przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 
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