Załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie
Klauzula informacyjna dla wnioskodawców programu priorytetowego Mój Prąd

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Zgodnie z art. 13 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 (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 (dalej
NFOŚiGW).
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 będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem
wniosku o dofinansowanie, zawarcia i realizacji umowy, a także dla dochodzenia roszczeń lub
obrony przed roszczeniami wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a (tzn. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę), lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną) oraz w przypadku uzyskania dotacji lit. c (tzn.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze
danych jak np. obowiązek archiwizacyjny) i lit. f (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3.
Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony
przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych
może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
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 Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji
zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarciem i realizacją umowy.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych
osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również urząd obsługujący ministra właściwego ds.
energii.
10.Dane osobowe powierzone ministrowi właściwemu ds. energii przez NFOŚiGW są przetwarzane
przez ME w celu zatwierdzenia częściowej listy projektów wstępnie zakwalifikowanych do
dofinansowania.
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11.Pani/Pana dane osobowe, tj. imię i nazwisko zostaną upublicznione poprzez ich umieszczenie na
stronach internetowych NFOŚiGW oraz ministra właściwego ds. energii.
12.Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
13.Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
Zapoznałam/em się z treścią ww. klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych oraz na upublicznienie mojego imienia i nazwiska na stronach internetowych
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz urzędu obsługującego ministra
właściwego ds. energii.

______________
data

______________________
Imię i Nazwisko, czytelny podpis

