KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca wydarzenia Spotkanie z Interesariuszami Projektu

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) – dalej „RODO” – informuje się co następuje:
I.
Administratorami Państwa danych osobowych są:
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) z siedzibą w Warszawie
(00-548), ul. Krucza 5/11D
Minister Klimatu i Środowiska (MKiŚ) z siedzibą w Warszawie (00-922), ul. Wawelska 52/54
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z siedzibą w Warszawie
(02-673), ul. Konstruktorska 3A
II.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl
w MKŚ: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl
w NFOŚiGW: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl
III.
Podanie danych jest wymogiem umownym, wynikającym z rejestracji uczestnika na Spotkaniu
w ramach Projektu „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa
Puszcza Białowieska”. Uczestnik, który chce uczestniczyć aktywnie w Spotkaniu musi zarejestrować się
na wydarzenie podając swoje dane osobowe.
III.
Dane osobowe uczestników warsztatów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotycz ą lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
Dane osobowe uczestników warsztatów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO –
usprawiedliwiony cel administratora danych osobowych - w zakresie w jakim administrator zaprasza do
udziału w wydarzeniu.
Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) – w zakresie w jakim wyrazicie Państwo zgodę
na informowanie Państwa o innych wydarzeniach.
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe również w celach organizowania wydarzeń,
konferencji, warsztatów, konkursów, udziałem w Projektach.
Możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych pozwala na wysyłanie Państwu informacji
i zindywidualizowanych zaproszeń dotyczących organizowanych wydarzeń. Jeżeli nie wyrażacie Państwo
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zgody prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych i wycofanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje jednak
bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
IV.
Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane: imię, nazwisko, adres e-mail,
reprezentowana gmina, reprezentowana grupa interesariuszy.
Panelista jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na mocy art. 81 ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288), przez
współadministratorów.
V.
Prawnie uzasadnione cele administratora: zgoda na uczestniczenie w Projekcie „Wykonanie
zintegrowanego planu zarządzania dla obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska”
w
charakterze
intersariusza
lub
członka
Komitetu
Sterującego
jest
w intereseie zarówno ADO jak i danej osoby, która uzyskuje dostęp do aktualnej wiedzy, warsztatów,
postępów prac w projekcie.

VI.
Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych: Ministerstwo Klimatu
i Środowiska, Narodowy Fudusz Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej w zakresie danych
przekazanych przez Beneficjenta (IOŚ-PIB) oraz danych, które mogą być przetwrazane w związku z
kontrolą instytucji finansującej Projekt.
Do danych osobowych będą mieli wgląd upoważnieni pracownicy, podmioty zewnętrzne dostarczające
i wspierające systemy informatyczne współadministratorów, podmioty świadczące usługi związane
z bieżącą działalnością współadministratorów, podmioty transmitujące i nagrywające Forum
Innowacyjności
(Clickmeeting:
https://knowledge.clickmeeting.com/pl/privacy-security/),
podwykonawcy, np. firmy księgowe, prawnicze oraz informatyczne, dostawcy oprogramowania
niezbędnego do przeprowadzenia konferencji w systemie on-line - w ramach realizacji ich obowiązków
wynikających z łączącej IOŚ-PIB Umowy: przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
Dane osobowe będą udostępniane tylko w zakresie, w którym będzie to całkowicie niezbędne w związku
z zawartą Umową.
VII.
Administrator informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

VIII.
Dane będą przetwarzane do dnia zakończenia Projektu „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania
dla obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” wraz z okresem uzgadniania przez MKiŚ
z UNESCO. Dane będą aktualizowane na bieżąco, co oznacza, że dane nieaktualne bądź nieprawidłowe
będą sukcesywnie uzupełniane, usuwane i modyfikowane, na wniosek osoby fizycznej. Osoba fizyczna
będzie miała możliwość aktualizowania i poprawiania swoich danych.
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Dane zbierane na podstawie zgody osoby fizycznej będą przetwarzane do czasu wycofanie zgody osoby,
co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
IX.
Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej przysługuje
Państwu prawo do
1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania
(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzanych danych;
2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,;
3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych
osobowych narusza przepisy RODO.
X.
Administrator informuje, że w zakresie Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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