KLAUZULA INFORMACYJNA
dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela /współwłaścicieli* pojazdu
nie będącego wnioskodawcą
w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Zielony
samochód
Zgodnie z art. 14 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 danych osobowych wskazanych we wniosku 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 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 b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której Pani/Pan ma być 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 w następującym zakresie: imię i nazwisko,
PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania.
5. 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.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych
osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych, w

związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in.
dostawcom IT.
9. Odbiorcą danych osobowych wskazanych w Umowie jest bank, w którym Beneficjent
posiada konto osobiste, właściwy dla Beneficjenta Urząd Skarbowy.
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.
12. Pani/Pana dane zostały pozyskane od wnioskodawcy w związku z realizacją
przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Zielony samochód.

