
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Nazwisko i imię*        …………………………………………………………. 

Instytucja*                  …………………………………………………………. 

Adres instytucji           ………………………………………………………… 

Numer Telefonu           ……………………………………………………….. 

Adres e-mail*               ………………………………………………………. 

Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. a 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 oświadczam, że: 

 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania przez Centrum Obsługi 

Przedsiębiorcy obowiązków Instytucji Pośredniczącej, poprzez realizację usługi konsultacji eksperckiej  

w związku z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.* 

 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji na temat 

planowanej usługi, której dotyczy formularz zgłoszeniowy przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na 

podany powyżej adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego. 

 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji na podany 

powyżej adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego od partnerów współpracujących z Centrum 

Obsługi Przedsiębiorcy (mogą to być współorganizatorzy przedsięwzięć Centrum Obsługi 

Przedsiębiorcy: konsultanci przy realizacji planowanej usługi). 

 

• Oświadczam, że udzielona/e zgody wyraziłam/em dobrowolnie.* 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż: 

zgodnie z art. 13  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 (dalej zwane „RODO”): 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi 

90-101, ul. Moniuszki 7/9 reprezentowane przez Dyrektora, dla zbioru danych i kategorii osób, których 

dane dotyczą przetwarzanych w ramach realizowanej usługi konsultacji eksperckiej znajdujących się  

w formularzu zgłoszeniowym stosowanym przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy; 

2) Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony danych osobowych w zakresie informacji i wątpliwości 

dotyczących przetwarzania danych przez Administratora (np. adres e-mail - jeśli zawiera to: imię, 

nazwisko, numer telefonu, adres) wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej 

iod@cop.lodzkie.pl lub telefonicznie pod nr tel. 42 230 15 83; 

3) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa:  

a) art. 6 ust.1 lit a RODO na podstawie udzielonej zgody, 

b) Uchwała Nr 283/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16 marca 2015 r. ( Porozumienie  
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w sprawie powierzenia Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zadań związanych z wdrażaniem Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ze zm.), 

c) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z aktami wykonawczymi; 

4) Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

wykonywania przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy obowiązków Instytucji Pośredniczącej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, podjęcia działań 

zmierzających do realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, wypełniania obowiązków 

archiwizacyjnych, prowadzonych audytów, kontroli i sprawozdawczości, analiz statystycznych i badań 

ilościowych; 

5) Odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych  będą wyłącznie organy uprawnione na 

podstawie przepisów prawa: instytucje i podmioty kontrolujące Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, 

pracownicy COP, konsultanci; 

6) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

7) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

8) Posiadacie Państwo prawo do: 

 a) dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art.15 RODO oraz ich sprostowania zgodnie  

z art.16 RODO,  

b) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO, 

c) żądania usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO; 

9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10) Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji   

w indywidualnych przypadkach, jak również nie zachodzi profilowanie; 

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania usługi konsultacji 

eksperckiej organizowanej przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy; 

12) Posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

 

………………………….. 
                                                                                                                                     Data, podpis 


