
Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych, 

dla których administratorem danych jest Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 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 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi z siedzibą 
przy ul. Urzędniczej 45,  91-304 Łódź, tel.:  +48 (42) 638-59-68,  fax: +48 (42) 654-53-24, 
e-mail: swiadczenia@css.uml.lodz.pl.

2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi jest Pan  Erwin Ryter 
tel. +48 600-499-192 lub +48 602-151-170, e-mail: iod@css.uml.lodz.pl.

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o współpracę. 
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 b RODO - przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań  na  żądanie  osoby,  której  dane  dotyczą,  przed  zawarciem umowy.  Podanie  danych 
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

4. Przetwarzane  dane  to:  imię,  nazwisko,  PESEL,  e-mail,  adres,  nazwa  firmy,  NIP, 
REGON, pełnomocnictwa i zakres ich umocowania.

5. Odbiorcami  Pani  /  Pana  danych  osobowych  będą  pracownicy  Centrum 
Świadczeń  Socjalnych  w  Łodzi  upoważnieni  do  przetwarzania  danych  osobowych  i 
ewentualnie  inne  podmioty,  uprawnione  do  ich  otrzymania  na  podstawie  obowiązujących 
przepisów prawa oraz zgodnie            z obowiązującą w Centrum Świadczeń Socjalnych w 
Łodzi Polityką Bezpieczeństwa.

6. Dane osobowe nie  będą  przekazywane  do państw trzecich  lub  organizacji 
międzynarodowych.

7. Dane  osobowe  będą  przechowywane  w Centrum  Świadczeń  Socjalnych  w  Łodzi  zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  164)  zgodnie  z  przepisami  podatkowymi  przez  okres  5  lat 
obrachunkowych liczony od całkowitego zakończenia realizacji umowy.

8. 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  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  w  formie 
profilowania.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną 
o przetwarzaniu danych osobowych

.........................................................................
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                                 (czytelny podpis)


