
Klauzula informacyjna dla pracowników podmiotów ubiegających się o udzielenie patronatu 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w 

Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3, adres e-mail: biuro@oil.lodz.pl numer telefonu 42 683 17 91, NIP: 

7251051139, REGON: 004271836. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z 

którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl  

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także 

prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami 

prawnymi.  

 

Dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

opisanego poniżej – przez czas niezbędny do jego realizacji, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do 

czasu uznania sprzeciwu za uzasadniony Pani/Pana szczególną sytuacją. 

 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny 

sposób istotnie na nią wpływa. 

 

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: identyfikacyjne, 

kontaktowe. 

 

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach 

związanych z ustaleniem warunków współpracy zw. z udzieleniem patronatu honorowego Prezesa 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi na wnioskowane wydarzenie oraz ułatwieniu komunikacji 

związanej z jej wykonaniem, dochodzeniu roszczeń oraz obrony przed nimi, a także budowanie relacji i 

dbanie o wizerunek Administratora. 

 

Pani/Pana dane zostały pozyskane przez Administratora od podmiotu ubiegającego się o objęcie 

patronatem danego wydarzenia. 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy narzędzi IT niezbędnych w procesie, 

dostawcy hostingu. 

 

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, czyli do tzw. państw trzecich. 
 

W zakresie, w jakim Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionych 

interesów przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z 

przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 


