
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
SYGNALISTY W WFOŚIGW W ŁODZI 

 
Na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: 
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.  

2) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się 
skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod nr. tel. 42 66-34-145 lub adresem 
iod@wfosigw.lodz.pl.  

3) Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu związanym ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia 
prawa zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 
z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ponadto w celu 
wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego oraz dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami.  

4) Podstawą prawną powyższego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny – 
rozpatrzenie zgłoszeń, archiwizacja, roszczenia).  

5) W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia przetwarzanie trwa do czasu zakończenia 
postepowania wyjaśniającego, tj. do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Następnie 
dane będą archiwizowane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

6) Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie 
rozpatrywania zgłoszenia przez Fundusz.  

7) Każda osoba, której dane przetwarza Fundusz, ma prawo między innymi do:  

a) dostępu do treści swoich danych,  

b) sprostowania treści swoich danych,  

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

d) prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania Państwa danych, 

e) usunięcia danych (ograniczone w przypadku zaistnienia obowiązku prawnego wymagającego 
dalszego ich przetwarzania),  

f) prawo do przenoszenia swoich danych (ograniczone z uwagi na brak zautomatyzowanego 
przetwarzania).  

8) W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje wobec Państwa, nie będą zapadać 
wyłącznie automatycznie i nie buduje się żadnych Państwa profili. Dane nie są przekazywane do 
państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.  

9) Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 W-wa), z tym że prawo wniesienia skargi 
dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. 

10) Administrator zapewnia poufność Państwa danych, w związku z tym dane mogą być udostępnione 
jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, 
którym administrator powierzył przetwarzanie danych, tzn. obsługa poczty elektronicznej 
i obsługa prawna.   
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