
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów  

do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  

i ochrony kultury 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy 

ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych oraz zastępcę inspektora ochrony 

danych, z którymi może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl. 

Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi  

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w przepisach: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, 

2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

3) uchwały Nr LIX/1785/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie 

ustanowienia i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 

4) zarządzenia Nr 1390/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie 

naboru wniosków o przyznanie w 2022 roku nagród za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,  

a w przypadku przyznania nagrody również w celach dokonania rozliczeń finansowo-

księgowych. 

5. W związku z zadaniami wynikającymi z ww. przepisów prawa będą przetwarzane 

następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 

charakterystyka działalności. W przypadku przyznania nagrody laureat dodatkowo 

zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do rozliczeń finansowo-księgowych  

w zakresie numeru PESEL, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, danych 

urzędu skarbowego. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. członkom Komisji Konkursowej, 

a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. 

podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, bankowe. Ponadto dane  

laureatów w postaci imienia i nazwiska wraz z krótką charakterystyką osiągnięć w 

dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zamieszcza się w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury. Dane osobowe nie będą 

przekazywane do państw trzecich. 
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7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z kategorią archiwalną „A”,  

tj. w okresie wskazanym przez archiwum państwowe, a następnie przekazane do archiwum 

państwowego na wieczyste przechowywanie. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 

c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Dane zostały pozyskane od podmiotu wnioskującego o przyznanie nagrody za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 


