
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
DLA OSÓB WNOSZĄCYCH ŻĄDANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej   z siedziba w  Łodzi                             

ul. Konstantynowska 8/10, tel. 42 632-75-79 , e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl,  

2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych:  

e-mail: dane.osobowe@zzm.lodz.pl.  

3. Przetwarzanie danych osobowych w Zarządzie Zieleni Miejskiej odbywa się w celu możliwości 
realizacji żądania zapewniania dostępności cyfrowej kierowanego do Zarządu Zieleni Miejskiej.  

4. Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w związku  

z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). 

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, niepodanie danych uniemożliwia weryfikację 

prawa żądania udzielenia informacji.  

6. ZZM może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach 

prawa oraz podmiotom, z którym Administrator Danych Osobowych zawarł umowę powierzenia 

przetwarzanie danych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w ZZM do czasu niezbędnego do realizacji żądania, o których 

mowa w pkt 3.   
8. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli oraz 

żądania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo do usunięcia danych oraz prawo do sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wywiązywania się 

z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.  

9. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych 

osobowych.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 

 

.  

*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; 

 

 


