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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław.
2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować
się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod.wroclaw@rdos.gov.pl
lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 1.
3. Dane osobowe udostępnione Administratorowi poprzez listę obecności/listę uczestników
wydarzenia organizowanego lub współorganizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska we Wrocławiu (dalej: RDOŚ Wrocław) będą przetwarzane na podstawie
Pani/Pana zgody w celu udziału w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych
RDOŚ Wrocław, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/17, pn.: „Opracowanie planów
ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku”. Rodzaj danych osobowych
udostępnionych Administratorowi określa opracowany przez Administratora wzór listy
obecności/listy uczestników wydarzenia.
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji
celów, dla jakich zostały zebrane.
5. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
6. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również
dla udokumentowania działalności RDOŚ Wrocław.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Ww. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie
profilowania.
………………………………………………
podpis osoby wyrażającej zgodę

