
 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  

– dla osób korzystających z kanału Funduszu na portalu Twitter  

 
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 osobowych 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; jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych 
osób korzystających z fanpage, administrator portalu Twitter. Więcej informacji na temat 
przetwarzania danych przez Twitter można znaleźć pod adresem: https://twitter.com/en/privacy 

2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: 
ochrona.danych@wfos.krakow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu administrowania i zarządzania fanpage’m, w tym 
także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Panią/Pana posty i komentarze, oraz nadzoru 
nad treściami publikowanymi przez użytkowników oraz realizacji innych prawnie uzasadnionych 
interesów Funduszu, za które uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO tj. dobrowolnie wyrażonej 
zgody, która może zostać wycofana w każdej chwili (bez wpływu na przetwarzanie jakiego 
dokonano przed odwołaniem zgody) poprzez zaprzestanie obserwowania fanpage’u Twitter) oraz 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska, promocja działań służących wdrażaniu finansowania ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, współpraca z innymi podmiotami, w tym z jednostkami samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorcami. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania wcześniej wyrażonej zgody 
oraz przez okres  niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym 
użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane 
zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia.  
Niezależnie od przechowywania danych przez Fundusz własne okresy przechowywania danych 
może stosować administrator portalu Twitter. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celu z pkt. 
3) podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora, tj. usługi: IT, obsługi prawnej. Ponadto, 
dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych 
na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego. Ponadto, Pani/Pana dane będą przetwarzane 
przez: właściciela portalu społecznościowego Twitter na zasadach dostępnych pod adresem 
https://twitter.com/en/privacy. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
10. Ma Pani/Pan 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, 
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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