Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku ich pozyskiwania
w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 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, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie informuje, że:
a)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn .tel. 89 522 02 00, e-mail:
info@wfosigw.olsztyn.pl

b) Istnieje możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@fundusz.olsztyn.pl.
c)

Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL.

d) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu złożenia wniosku
o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy o dofinansowanie.
e)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w tym ustawy
z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie oraz
zawarcia i realizacji umowy o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”.

f)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej,
aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym
przepisów dotyczących archiwizacji.

g) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celu wskazanego
w ppkt. e)) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora, tj. usługi IT. Ponadto, dane
mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie
właściwych przepisów prawa.
h) Pani/Pana dane pozyskane zostały od Wnioskodawcy, który planuje zawrzeć lub zawarł z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę o dofinansowanie.
W przypadku przekazania przez Wnioskodawcę do WFOŚiGW w Olsztynie danych pozyskanych od osób
trzecich (np. małżonka), Wnioskodawca (na etapie pozyskiwania danych do wniosku/umowy) powinien
przedstawić tym osobom informację o przetwarzaniu danych w przypadku ich pozyskiwania w sposób inny
niż od osoby, której dane dotyczą.
i)

Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

j)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

k) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
l)

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 dostępu do danych osobowych,
 sprostowania danych osobowych,
 usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 przenoszenia danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
może być realizowane w oparciu i na zasadach określonych

