
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW 

 

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, jako reprezentantów lub przedstawicieli Wnioskodawcy, 
w celu podjęcia działań niezbędnych m.in. do rozpatrzenia wniosku, ewentualnego zawarcia 
umowy o udzielenie dofinansowania, której Wnioskodawca jest stroną oraz jej realizacji. 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 b RODO (rozpatrzenie wniosku, 
zawarcie i realizacja umowy), art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny – archiwizacja, 
roszczenia), art. 9 ust. 2 lit c RODO (zgoda – dotyczy szczególnych kategorii danych przetwarzanych 
w ramach Programu „Czyste powietrze”). 

5) W przypadku udzielonego dofinansowania przetwarzanie trwa do czasu zakończenia realizacji 
dofinansowanego zadania, upłynięcia okresu jego trwałości i ustania obowiązku archiwizowania 
dokumentów. W pozostałych przypadkach zgodnie z okresem archiwizowania poszczególnej 
kategorii dokumentów określonym w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym. Czas 
przetwarzania może być wydłużony do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

6) Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie ubiegania 
się o dofinansowanie ze środków Funduszu.  

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) Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które mają do tego odpowiednie 
uprawnienia (organy władzy publicznej oraz administracji publicznej, Rada Nadzorcza WFOŚiGW 
w Łodzi) lub z którymi Fundusz współpracuje w celu wykonywania swoich statutowych 
obowiązków (m.in. obsługa prawna, pocztowa, audyt zewnętrzny, obsługa informatyczna oraz 
serwis urządzeń, ochrona mienia). Dane zbierane w ramach Programu „Czyste Powietrze” mogą 
być przekazywane do: NFOŚiGW, gmin lub miast oraz banków, które zawarły z Administratorem 
Porozumienie w tym zakresie.  
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