Klauzula informacyjna NFOŚiGW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 –
673 Warszawa;
2) inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
jest
Pan
Robert
Andrzejczuk
inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w Konferencji
szkoleniowej w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE” w dniu 23 sierpnia 2019 r., na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego
dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
8) podpisanie przez Pana/Panią listy obecności jest jednoznaczne z zapoznaniem się
z treścią niniejszej klauzuli oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych
osobowych.

