
 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

w związku z publikowaniem zdjęć i nagrań 

  

Informujemy, że podczas wydarzeń, w których uczestniczy Zarząd lub pracownicy WFOŚiGW w Krakowie 

są wykonywane zdjęcia i / lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób biorących udział 

w wydarzeniu. Nagrane materiały są publikowane na stronie www Funduszu i / lub w mediach 

społecznościowych (Facebook, Twitter). Rozpowszechnianie wizerunku osób ogranicza się do osób 

powszechnie znanych (jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nie funkcji publicznych) 

lub osób stanowiących szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza zgodnie z art. 

81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

1. Administratorem przetwarzanych danych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się 

poprzez adres e-mail: ochrona.danych@wfos.krakow.pl.  

3. Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku są 

dobrowolne.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku 

prawnego w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie 

promocji działań służących wdrażaniu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz art. 

81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

5. Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez okres wynikający z obowiązujących w tym 

zakresie przepisów archiwalnych (wieczyste przechowywanie).  

6. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, nie będą również transferowane 

do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione w mediach społecznościowych, z których każde posiada 

własną politykę dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych: Facebook –

https://www.facebook.com/privacy/explanation, Twitter – https://twitter.com/en/privacy. Mogą być 

również udostępnione innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

8. Prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych 

osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, 

sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych – może być zrealizowane w oparciu i na zasadach określonych 

w RODO. 

 

 

 


