
Klauzula informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie -  monitoring wizyjny  

 

W związku z realizacją wymogów art. 13 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, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie; dane kontaktowe: 00-893 Warszawa,  

ul. Ogrodowa 5/7,tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl; 

2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres  

e-mail: iod@wfosigw.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób 

przebywających wewnątrz budynku oraz w otoczeniu budynku przy ulicy Ogrodowej 5/7 

w Warszawie oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 

Administratora na szkodę.  

4. Przebywanie na terenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, jest równoznaczne z dobrowolnym udostępnieniem danych osobowych 

w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak 

uprawnienia do przebywania wewnątrz budynku oraz w otoczeniu budynku przy ulicy 

Ogrodowej 5/7 w Warszawie. 

5. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) przechowywane są przez 30 dni od dnia nagrania chyba, 

że stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa 

lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – 

w takim przypadku termin zniszczenia nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania 

na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz 

Administratora, tj., usługi IT, serwisu monitoringu wizyjnego.  

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

międzynarodowej.  

8. Ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, 

b) sprostowania danych osobowych,  

c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) przenoszenia danych osobowych,  

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych. 
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