Załącznik nr 1 do Regulaminu przyjmowania reklam oraz tekstów sponsorowanych do
dziennika „Łódź.pl”
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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), zwane dalej
„Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w ramach zawarcia
umowy cywilnoprawnej jest Biblioteka Miejska w Łodzi, 91-415 Łódź, Plac Wolności
4, e-mail: daneosobowe@biblioteka.lodz.pl, tel. 571 553 080
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Bibliotece Miejskiej w Łodzi: 91-415
Łódź, Plac Wolności 4, e-mail: daneosobowe@biblioteka.lodz.pl tel. 571 553 080
3. Administrator danych osobowych – Biblioteka Miejska w Łodzi – przetwarza
Pani/Pana dane osobowe, takie jak m.in. nazwisko, PESEL, nr i seria dowodu
osobistego, dane kontaktowe, na podstawie zawartej umowy w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece Miejskiej w Łodzi oraz w celu realizacji
postanowień zawartej umowy cywilnoprawnej, ewidencji danych osobowych, ich
archiwizacji, rozliczenia finansowego i ewentualnego dochodzenia roszczeń.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Biblioteka Miejska w Łodzi, która nie
będzie udostępniała tych danych innym podmiotom, chyba że obowiązek ich
udostępnienia będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 3.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jako że stanowi
wymóg umowny i warunek zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych
uniemożliwia zawarcie umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowaniu.

