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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wyrażam zgodę na: 
1. Przetwarzanie moich danych osobowych do celów promocyjnych, w tym 

przekazywania informacji o bieżącej działalności Politechniki Łódzkiej 
i ofercie edukacyjnej. 

2. Przesyłanie mi informacji o bieżącej działalności, ofercie edukacyjnej 
i akcjach promocyjnych prowadzonych przez Politechnikę Łódzka za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, również na mój prywatny 
adres poczty elektronicznej. 

3. Przekazywanie mi telefonicznie informacji o bieżącej działalności, ofercie 
edukacyjnej i akcjach promocyjnych prowadzonych przez Politechnikę 
Łódzka. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Mam prawo do wycofania zgody na otrzymywanie wiadomości 

o charakterze promocyjnym za pomocą poczty elektronicznej, jak również 
takich informacji drogą telefoniczną. 

2. Zgodnie z art. 13 i 14 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 
1) Administratorem jest Politechnika Łódzka (adres: Stefana Żeromskiego 

116, 90-924 Łódź ), reprezentowana przez Rektora. 
2) Na Politechnice Łódzkiej powołany został inspektor ochrony danych 

(dane kontaktowe: adres e-mail: iod@adm.p.lodz.pl, numer telefonu: 
(+48 42) 631 20 39). 

3) Dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane 
w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego 
zostały nam udostępnione. 

4) Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, 
adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
ww. celu z uwzględnieniem przepisów odrębnych, w tym 
archiwalnych. 

INFORMATION CLAUSE 

I consent to:  
1. My personal data to being processed for promotional purposes, including the 

provision of information about the current activities of Lodz University of 
Technology and the educational offer. 

2. To be send information about current activities, educational offer and promotional 
campaigns conducted by Lodz University of Technology by means of electronic 
communication, also to my private e-mail address. 

3. Bing provided with information on current activities, educational offer and 
promotional campaigns conducted by Lodz University of Technology by telephone. 

 
I acknowledge that: 
1. I have the right to withdraw my consent to receive messages of a promotional 

nature by e-mail, as well as by telephone.  
2. In accordance with Articles 13 and 14 of European Parliament and Council 

Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons 
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such 
data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), publ. 
Official Journal of the EU L No. 119, p. 1: 
1) The administrator of the data processed in connection with the admission 

process is Lodz University of Technology address: 116 Żeromskiego Street,  
90-924 Lodz represented by the Rector. 

2) A Data Protection Officer has been appointed at Lodz University of Technology 
(contact details: e-mail address: iod@adm.p.lodz.pl, telephone number 
(+48 42) 631 20 39). 

3) Personal data will be collected, processed and stored for purposes of 
correspondence with you and for the purpose for which it was provided to us. 

4) The administrator will process personal data in the following areas: name, 
mailing address, email address, telephone number. 

5) Personal data will be processed for the period necessary to fulfil the 
aforementioned purpose, taking into account separate regulations, including 
archival regulations. 
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6) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. 

rozporządzenia (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 
liczbie określonych celów). 

7) Dane osobowe będą udostępniane pracownikom Politechniki Łódzkiej, 
którzy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  
 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także 
wniesienia sprzeciwu; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
6) The legal basis for the processing is Article 6(1)(a) of the aforementioned 

Regulation (the data subject has consented to the processing of his/her 
personal data for one or more specified purposes). 

7) Personal data will be disclosed to employees of Lodz University of Technology 
who are authorised to process personal data. 

8) The data subject has the right to: 

 request access to and rectification or restriction of the processing of 
personal data. and to lodge an objection; 

 to lodge a complaint with the supervisory authority - the President of 
Personal Data Protection Office (Personal Data Protection Office, Stawki 
2, 00-193 Warsaw). 

 
 
 


