
  Załącznik nr 2 do Wniosku 

  
OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA ZACIAGNIĘCIE 

PRZEZ WSPÓŁMAŁŻONKA ZOBOWIAZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY DOTACJI  
W PRZYPADKU ISTNIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI MAJĄTKOWEJ 

 

 
 
Ja, niżej podpisana/y   …………………………………………………………………………………………………….. 
 
PESEL:   ………………………………………………………………………………………………… 
 
Zamieszkała/y   …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego współmałżonka 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko) 
 
zobowiązań wynikających z umowy dotacji zawartej w celu dofinansowania przedsięwzięcia 
realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „AGROENERGIA” 
 
W załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych współmałżonka. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………. 
Data, podpis Współmałżonka 
 
 
  



  Załącznik nr 2 do Wniosku 

Program Priorytetowy „AGROENERGIA” 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA WSPÓŁMAŁŻONKÓW 
 

Na podstawie art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO informujemy, że: 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul.  Dubois 118 
w Łodzi (93-465), jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją 
Programu priorytetowego „Agroenergia”. 

2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod nr telefonu 42 66-34-145 lub pod adresem e-mail: iod@wfosigw.lodz.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia dofinansowania, o które ubiega się współmałżonek, 
a także dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającmi 
z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią. Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest 
art. 6 ust. 1 lit. c – wypełnienie obowiązków prawnych w związku z powstaniem zobowiązania 
wynikającego z umowy dotacji zawartej przez współmałżonka oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc 
prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
a) ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej, jak również Rada Nadzorcza 

WFOŚiGW w Łodzi, na podstawie przepisów prawa, np. w ramach prowadzonych czynności 
kontrolnych;  

b) podmioty, z którymi Fundusz współpracuje w celu wykonywania obowiązków statutowych 
(obsługa prawna, audyt zewnętrzny, obsługa informatyczna oraz serwis urządzeń, ochrona 
mienia).  

5. Dane osobowe są przetwarzane w okresie realizacji dofinansowanego zadania, do czasu zakończenia 
okresu trwałości projektu, a następnie ustania okresu archiwizacji. Okres ten może być wydłużony 
na czas niezbędny do dochodzenia i obrony roszczeń, jeśli takie nastąpią.  

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, których realizacja odbywa się na podstawie przepisów RODO.  

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn 
związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, 
którego rozpatrzenie odbywa się na podstawie przepisów RODO. 

8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, 
że żadne decyzje wobec osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz 
że nie buduje się żadnych jej profili. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

9. Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące 
przepisy prawa, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 3, 00-193 Warszawa) z tym, że prawo 
wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania celu w jakim zostały 
zebrane.  

11. Państwa dane osobowe zostały zebrane od Współmałżonka, który ubiega się o dofinansowanie 
ze środków WFOŚiGW w Łodzi.  

 

 


