
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dla osób wskazanych przez Szkołę do kontaktów 
roboczych, w związku z organizowanym Konkursem „Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły” 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie, z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 5, 20-704 Lublin.  
2. Istnieje możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin, 
email: inspektorodo@wfos.lublin.pl.  

3. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, telefon 
kontaktowy oraz adres e-mail. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu 
przeprowadzenia Konkursu. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia                
24 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego 
powyżej, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów 
prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z zasadami 
wynikającymi z przepisów RODO. 

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu oraz 
inne podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów 
prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Szkoły/Zespołu Szkół, który wskazał Panią/Pana jako osobę 
do kontaktów roboczych, w związku ze Zgłoszeniem konkursowym „Ekopracownie - Zielone Serce 
Szkoły”. 

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską 

i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. 
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