
 
 

Klauzula informacyjna 
o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie, dane kontaktowe: ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, tel. 12 422 94 90, e-mail: 
biuro@wfos.krakow.pl.  

2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: 
ochrona.danych@wfos.krakow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i/lub e) RODO w celu 

realizacji spraw związanych z rozpatrzeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej i/lub 

wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na 

podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 

25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego a także na 

podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do  ich  

otrzymania  na  mocy  przepisów  prawa.  Ponadto  Pani/Pana  dane  mogą być udostępnione 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z 

wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom usług IT, 

pocztowych, archiwizacyjnych, obsługi prawnej; 

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

międzynarodowej; 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo żądania 

ich sprostowania; 

7. W przypadkach określonych przepisami prawa ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych; 

8. Okres przechowywania danych zgodnie z obowiązującym w Funduszu jednolitym rzeczowym 

wykazem akt – wynosi 10 lat. Po tym okresie mogą być usunięte lub przekwalifikowane do 

dłuższego przechowywania zgodnie z  decyzją Archiwum Państwowego; 

9. Podanie  przez  Panią /Pana  danych  osobowych jest  dobrowolne  i  poza  danymi  do  kontaktu, 

niezbędnymi  do  udzielenia  odpowiedzi  w  trybie  dostępu  do  informacji  publicznej,  nie jest  

wymagane.  Brak  wskazania  danych  kontaktowych  (adres,  telefon  lub  e-mail),  na które ma 

zostać udzielona informacja publiczna, uniemożliwi jej przekazanie; 

10. Dotyczące Pani/Pana decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w 

tym ich profilowaniu; 

11. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie narusza przepisy o ochronie tych danych 

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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