
 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na udzielenie dotacji  
na wykonanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego 
 
 
Data spotkania: 27 marca 2019 r., godz. 12:00 
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,  

 sala Sejmiku Województwa Łódzkiego nr 104 (I piętro) 
  
 

Imię i nazwisko uczestnika: 
 

 

Pełna nazwa podmiotu  
(adres, telefon kontaktowy): 

 

Adres e-mail / strona www: 
 
 
 

  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w spotkaniu 
informacyjnym dotyczącym konkursu  na udzielenie dotacji na wykonanie w 2019 r. prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków województwa łódzkiego. Jestem świadomy, że zgodę mogę w dowolnym momencie 
wycofać. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej 
wycofaniem. 

 
Klauzula informacyjna: 
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 („RODO”), informuję iż:  

 Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8. 

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@lodzkie.pl;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu  na 
udzielenie dotacji na wykonanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda 
(art. 6 ust. 1 lit. a). 

 Dane będą przechowywane w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego nie 
dłużej niż do 15.04.2019 roku od zakończenia spotkania informacyjnego. 

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, oraz w przypadkach 
określonych w art. 17 i 18 RODO do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 Podanie danych jest dobrowolne.  

 Nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.  

 
 

Wypełniony formularz prosimy przesłać do dnia 25 marca 2019 r.  
do godz. 16.00 na adres e-mail: magdalena.sowinska@lodzkie.pl 

 
 

Szczegółowe informacje na temat konkursu i spotkania informacyjnego dostępne są  
na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje) lub pod tel.:  
42/ 291 98 27, 42/ 291 97 20. 
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