
Załącznik nr 2 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w 
związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjenta 

końcowego 

Zgodnie z art. 14, art. 26 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) ("RODO") informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy 
Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień 
Współadministratorów. 

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: 
Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW z siedzibą w 02-673 
Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 3a, tel:22/459 05 21, adres e-mail 
inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl,  więcej możesz dowiedzieć się  na
stronie www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej
dalej "Administrator 1” 
Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - WFOŚiGW we 
Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jastrzębiej 24, 53-148 Wrocław, tel. 071 333-09-40, adres 
e-mail poczta@fos.wroc.pl, więcej możesz dowiedzieć się na stronie: wfosigw.wroclaw.pl, dalej 
Administrator 2 

1. Administrator 1 i Administrator 2 wspólnie administrują Pani/Pana danymi osobowymi na 
podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, w związku 
z realizacja Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, tj. prowadzenie kontroli 
przedsięwzięć w ramach Programu. 

2. Współadministratorzy powołali odrębnych Inspektorów ochrony danych (IOD), z którymi 
można się z kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: 

a) IOD Administratora 1 — adres e-mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl , 

b)lOD Administratora 2 - adres e-mail: iodo@fos.wroc.pl 

3. Współadministratorzy będą przetwarzali następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 
identyfikacyjne/kontaktowe, w tym: 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy 
powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT oraz podmioty 
uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego. 

5. Współadministratorzy będą przetwarzali Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji 
umowy oraz Przez okres .......wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów 
archiwizacyjnych: 

a) Administrator 1 pięć lat po zakończeniu okresu trwałości dla zadań objętych 
dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, 
b) Administrator 2: 5 lat. Okres przechowywania liczy się w pełnych latach 
kalendarzowych poczynając od 1 stycznia roku następnego po dacie wytworzenia 
dokumentacji i zamknięcia teczek. 

6. Pani/Pana prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich 
danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 
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7. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera 
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane osobowe Współadministratorzy pozyskali od Wnioskodawcy, który złożył 
wniosek o dofinansowanie/zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę o dofinansowanie w ramach Programu 
Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie. 
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