Załącznik Nr 3 do
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KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwane dalej Rozporządzeniem)
WFOSiGW w Toruniu informuje, że:
1. Administratorem danych wskazanych przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych
osobowych

jest

Wojewódzki

Fundusz

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń, tel.: 56 6212300,
adres e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: ido@wfosigw.torun.pl
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku
o produkt oferowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu, na czas trwania Konkursu oraz późniejszą promocję.
4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.
5. Uczestnikowi Konkursu Przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g) cofnięcia zgody w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na
podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), w dowolnym momencie
i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia, na podstawie art. 77 Rozporządzenia.

6. Podanie danych osobowych Uczestnika Konkursu jest konieczne w celu rozpatrzenia wniosku
o

produkt

oferowany

przez

Wojewódzki

Fundusz

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe Uczestnika
Konkursu mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami danych Uczestnika Konkursu mogą być:
a. inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Uczestnika Konkursu na
podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe Uczestnika Konkursu w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
8. Dane udostępnione przez Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
10. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
Konkursu.

Zapoznałem się z treścią ww. klauzuli informacyjnej.

______________

___________________

______________________

Data

nazwa instytucji

podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie: imię i nazwisko, nazwa instytucji, podpis,
adres mailowy, telefon prywatny, telefon służbowy, w celu realizacji konkursu.

______________

___________________

Data

______________________

nazwa instytucji

podpis

1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) adres e-mail,
b) imię i nazwisko,
c) stanowisko (nie dotyczy osób fizycznych),
a) firma (nie dotyczy osób fizycznych),
b) numer telefonu kontaktowego,
d) adres miejsca zamieszkania.
2. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
c) prawidłowy identyfikator podatkowy,
d) data urodzenia,
e) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
f) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie,
w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach marketingowych.

