
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – informacja dla wnioskodawcy 

 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej: RODO) Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona 

Góra, tel. 68 419 6900, adres e-mail sekretariat@wfosigw.zgora.pl 

2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie: 

iod@wfosigw.zgora.pl 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań 

związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarciem, realizacją i rozliczeniem 

umowy w ramach programu priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji 

Ekologicznej”. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b) i c) RODO, w tym ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w celu realizacji zadań związanych 

z rozpatrzeniem wniosków oraz zawarciem i rozliczeniem umowy w ramach programu 

priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wniosku/umowy, 

aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z zapisów programu 

oraz przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji 

wniosku/umowy) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora np. usługi IT, 

pocztowe. Ponadto informuję, że dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, które są 

uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie podpisanych umów (np. NFOŚiGW) 

oraz właściwych przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych. 

9. Pani/Pana prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym"), 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) przenoszenia danych osobowych, 

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych 

- może zostać zrealizowane na zasadach określonych w RODO. 
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