
Załącznik nr 2 

Klauzula informacyjna dla Dyrektorów Szkół Zgłaszających Uczestników do PROGRAMU REGIONALNEGO 
WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

  

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - 
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO)  informuje, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn tel. 0-89 522 02 01, e-mail 
info@wfosigw.olsztyn.pl, którego przedstawicielem jest Prezes Zarządu. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jest Pan Marcin Konieczny, adres kontaktowy e-mail: 
marcin.konieczny@gptogatus.pl, tel: 533 327 046. 

3. Dane przetwarzane będą do celów niezbędnych związanych z Programem Regionalnego Wsparcia 
Edukacji Ekologicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie 
przepisów prawa, a także podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność Administratora, jak 
również podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.   

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, 

a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach 
administracji publicznej; 

7. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit b RODO ma prawo odmówić usunięcia 
Pani/Pana danych osobowych.  

8. Dyrektor Szkoły jak również uczestnicy programu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych, 
a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Dyrektor Szkoły jak również uczestnicy programu ma 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 (RODO).  

 

…………………………………………………………………………………………….. 
Pieczęć Szkoły i podpis Dyrektora 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

 Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 t.j.) w imieniu uczestników konkursu (rodziców lub prawnych 
opiekunów) wyrażam zgodę na publikację ich wizerunku na stronie internetowej / w mediach 
społecznościowych w celach promocyjnych projektu. 

         

…………………………………………………………………………………………….. 
Pieczęć Szkoły i podpis Dyrektora 

 


