
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w ramach naboru kandydatów do Komisji Konsultacyjnej 

„Programu priorytetowego – edukacja ekologiczna" w 2021 r. 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W związku z realizacją wymogów 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  „RODO”),  informujemy  o  zasadach  przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1) Administratorem danych osobowych jest  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków; 
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim jest możliwy pod

adresem:
 Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12,

31-002 Kraków 
 e-mail: ochrona.danych@wfos.krakow.pl;

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu naboru członków Komisji Konsultacyjnej i realizacji prac
Komisji  (na  podstawie  art.  6 ust.  1 lit.  b RODO)  oraz  w celach  archiwizacyjnych  na  podstawie
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust.  1 lit.
c RODO);

4) Dane zgromadzone w procesie naboru będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów  określonych  w  pkt  3,  oraz  przez  okres  wymagany  przez  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa, w tym zgodnie z JRWA obowiązującym w WFOŚiGW w Krakowie;

5) Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot
świadczący usługi IT, obsługi prawnej, archiwizacyjne;

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania,  ponadto  przysługuje  jej  prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania
w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych;

7) Dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu;

8) Osobie,  której  dane  dotyczą przysługuje  prawo wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;

9) Podanie danych zawartych w dokumentach naboru jest niezbędne do ubiegania się o powołanie do
Komisji  Konsultacyjnej  w ramach „Programu priorytetowego – edukacja  ekologiczna"  w 2021  r.
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

.......................................................   
                                                                                                   Data i podpis Kandydata do Komisji


