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             Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku 

Zgodnie art. 81 ust 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) 
oraz art. 6.1. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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  
Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO: 
 

ja, niżej podpisany/-a ............................................................................................................... 

zamieszkały/-a w (adres).......................................................................................................... 

oświadczam, że: 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz na nieodpłatne wykorzystanie moich danych osobowych 
zawartych w formularzu, jak również mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach  

i filmach przedstawiających moje gospodarstwo agroturystyczne w celu realizacji działań promocyjnych 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (realizacja Planu Działania Jednostki Regionalnej 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, Geoportal Województwa Łódzkiego)  
z siedzibą w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 posługujący się nr NIP: 725-17-08-148  
i REGON: 4720-717-15. 
 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania danych osobowych oraz wizerunku 

utrwalonego na zdjęciach i filmach na następujących polach eksploatacji: 

- na stronach internetowych administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 
- w broszurach, 
- w innych materiałach informacyjnych związanych z działaniami PROW 2014-2020 oraz JR KSOW 
- na plakatach i w antyramach zamieszczanych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego 
- w innych publikacjach promujących działania PROW 2014-20202 wydawanych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkiego. 
 
 

- wyrażam zgodę na otrzymywanie droga elektroniczną informacji o działaniach podejmowanych 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (w tym Jednostki Regionalnej Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego). 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO 
 
I. Administrator danych osobowych  

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

 

II.    Inspektor Ochrony Danych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@lodzkie.pl lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora. 
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III.   Cele przetwarzania 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursie na najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne. Konkurs ma  na celu aktywizację mieszkańców w zakresie 
podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz promocję lokalnych gospodarstw 
agroturystycznych a także żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej.  

 

IV. Podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane w zakresie obejmującym: imię, nazwisko,  działalność, będą przetwarzane w celu 
udziału w konkursie promującym agroturystykę na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku  
z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

Pani/Pana wizerunek utrwalony na zdjęciach i filmach będzie przetwarzany na podstawie 
dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

 
Jeżeli wyrazi Pan/Pani chęć otrzymywania  informacji o działaniach podejmowanych przez Urząd, 

Pana/Pani adres poczty elektronicznej będzie w związku z uzyskiwaniem tych informacji przetwarzany 
na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a). 

 
V.   Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji 
operacji, zgodnie z kategorią archiwalną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym  
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. 

 
VI.    Odbiorcy danych 

Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
w celu rozliczenia projektu ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

 
VII.   Prawa osób, których dane dotyczą: 

Posiada Pani/Pan prawo: 
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO; 
- w zakresie danych zbieranych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO  prawo do wniesienia 
sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych; 
- w zakresie danych zbieranych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  prawo do wycofania zgody w 
każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem, wysyłając wiadomość na adres rw2@lodzkie.pl. 
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00- 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO  
 

VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
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Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia konkursu  
w związku z prowadzonymi działaniami promocyjnymi. Niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo  
w projekcie. W przypadku zaś danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ich niepodanie 
skutkować będzie brakiem umieszczenia tych danych w materiałach informacyjnych oraz stronach 
internetowych administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, a także  
w systemie Geoportalu Województwa Łódzkiego  – internetowej aplikacji mapowej dostępnej pod 
adresem geoportal.lodzkie.pl. Brak wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o działaniach 
promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  uniemożliwi przekazywanie 
informacji o inicjatywach przez niego podejmowanych.  

 

………………………………………..…… 

             (data i czytelny podpis) 


