Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68,
90-136 Łódź.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres
korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych; e-mail: iod@uni.lodz.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- rejestracji uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia szkolenia,
- za zgodą podmiotu danych w celu marketingu bezpośredniego stosownie do przepisów ustawy
z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, a także w celu przesyłania informacji
handlowych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
- za zgodą podmiotu danych w celu dostarczenia newslettera.
4. Dane osobowe są przetwarzane:
− gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku
z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kształcenia, działalności naukowej,
kształtowania postaw obywatelskich, a także uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz
tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach (art. 6 ust. 1 lit e) rozporządzenia RODO w
związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
− na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6
ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO).
5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
6. Dane identyfikacyjne i kontaktowe będą przechowywane przez 6 miesięcy, a dane rozliczeniowe
przez 5 lat po dacie szkolenia. Dane przechowywane dla celów przesyłania informacji
handlowych, marketingu bezpośredniego oraz wysyłki newslettera będą przechowywane i
przetwarzane do czasu cofnięcia przez osobę zgłaszającą się zgody na ich przetwarzanie.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w
imieniu i na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty
uprawnione na podstawie przepisów prawa.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach
przewidzianych prawem,
3) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
4) przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
5) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

