
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYSTAWCY  

…czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

 

I. ADMINISTRATOR I KONTAKT Z NIM 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Łodzi (90-

135) przy ul. Narutowicza 34.  Możesz się z nami skontaktować tradycyjną drogą korespondencyjną bądź wysyłając 

wiadomość e-mail na adres: iod@larr.pl.  

II. TWOJE PRAWA: 

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, a w pewnych sytuacjach, również wniesienia sprzeciwu 

co do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami 

prawnymi, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

III. PO CO NAM TWOJE DANE? 

Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie Regulaminu uczestnictwa 

w wydarzeniu „Prosto od rolnika – ryneczek wojewódzki”, w tym bieżącego kontaktu. 

IV. DLACZEGO MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE? 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

V. JAK DŁUGO MOŻEMY JE PRZETWARZAĆ? 

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanych w pkt III powyżej celów 

przetwarzania, a po tym czasie przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości wykonania naszych obowiązków 

(zwykle będzie to okres przedawnienia roszczeń lub zobowiązań).  

VI. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE: 

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy, w tym podmiotom zapewniającym 

hosting naszych danych, podwykonawcom usług, kancelariom prawnym, organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa i podmiotom przetwarzającym dla nas dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego w ramach korzystania przez nas z infrastruktury informatycznej (usługi chmurowe, poczta 

elektroniczna) – wówczas transfer danych będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych. 

W innych sytuacjach Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO. 

VII. PROFILOWANIE: 

Nie będziesz podlegać procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

VIII. DOBROWOLNOŚĆ: 

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w organizowanym 

przez nas wydarzeniu „Prosto od rolnika – ryneczek wojewódzki”. 
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