
 

 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  

dla osób realizujących kontrolę zewnętrzną 
 

 
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, 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, mail: biuro@wfos.krakow.pl.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod 

adresem e-mail: ochrona.danych@wfos.krakow.pl. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji kontroli. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze w związku z przeprowadzanymi na podstawie przepisów 

prawa kontrolami,  art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.  

5. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w WFOŚiGW 

w Krakowie przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów kategorii A 

(przechowywanie wieczyste). 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz 

Administratora usługi: IT, pocztowe, archiwizacyjne, obsługi prawnej. Ponadto, dane 

mogą zostać udostępnione stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych 

osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która 

opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

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

międzynarodowej.  

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 do 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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