
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 111. 

2. Caritas Archidiecezji Łódzkiej wyznaczyła Inspektora ochrony danych.  

Kontakt: e-mail: iod.caritas@toya.net.pl, tel.: 42 639 95 81. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu aktywizacji 

zawodowej, na podstawie art. 6 ust 1. RODO oraz innych aktów prawa, w tym ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

 Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 

 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

 potencjalni pracodawcy,  

 podmioty realizujące na zlecenie RCPS w Łodzi oraz Administratora szkolenia, badania 

ewaluacyjne, kontrole i audyt. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres procesu aktywizacji 

zawodowej oraz udzielania wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  

i sprawozdawczości procesu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach procesu 

aktywizacji zawodowej. 


