Klauzule informacyjne przy pobieraniu danych osobowych

1. KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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) dalej Rozporządzenie2016/679) zwanym
dalej(„RODO”) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn reprezentowany przez Prezesa Zarządu;
2) Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jest Pani
Klaudia Gzinka, tel. 0-89-533-327- 053, adres e-mail: iod@togatus.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego,
w szczególności na podstawie 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 osobowych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L
119) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie
w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą przed zawarciem umowy, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
na podstawie art. 6 ust 1 pkt b, c i e RODO.
4) Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu
czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane
przekazywane będą również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów
teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane.
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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 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. RODO.;
8) Przetwarzane przez Fundusz dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

