Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję (RODO), iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne
„Ja-Ty-My” z siedzibą w Łodzi, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71, 90-558 Łódź, adres
e-mail: daneosobowe@wsparciespoleczne.pl (dalej jako „ADO”);
2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym/którą można się skontaktowad pod
adresem siedziby ADO, adresem mailowym daneosobowe@wsparciespoleczne.pl, numerem
telefonu 796 141 440;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Łódzkich Targów Ekonomii
Społecznej 2018 (zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych Regionalnego
Centrum Pomocy Społecznej – działania z zakresu pomocy społecznej - rozwój ekonomii
społecznej
w ramach Poddziałania IX.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnienie pracownicy ADO, Towarzystwa
Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz podmioty
realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyt na zlecenie ADO, Zarządu Województwa
Łódzkiego w ramach realizacji projektu, o którym mowa w pkt 3.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od początku roku
następującym po roku w którym odbyły się Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2018.
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia
danych;
8) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani
uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu
bezpośredniego.
9) dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąd udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez
wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
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