
………………………..…… 
Miejscowość, data 

………….………………..……………….. 
………….………………………..……….. 
………….…………………………………. 
(dane osoby udzielającej pełnomocnictwa) 

 
 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
 
 
Niniejszym udzielam pełnomocnictwa  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… PESEL…………………… 
(Imię i nazwisko, PESEL wypełnić obowiązkowo) 

 
Zatrudnionej  ………………………………………. z siedzibą w ………………………………… wpisaną do 
……………………….. (podać nazwę rejestru) (wypełnić  w przypadku reprezentowania firmy) 
 
do reprezentowania mnie przed Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
z siedzibą w Warszawie, ministrem właściwym ds. klimatu oraz sądami administracyjnymi w sprawie 
złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd, zawarcia umowy o dofinansowanie 
w ramach Programu Mój Prąd oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych  
z ubieganiem się przeze mnie o dofinansowanie jak również realizacją umowy o dofinasowanie,  
w ramach Programu Mój Prąd.  
 
 Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia również do złożenia oświadczenia w przedmiocie 
wyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
 
      ………………………………………………………… 
      (podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa) 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa (dalej 
NFOŚiGW).  
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 zostały udostępnione przez Pani/Pana Mocodawcę.  
4. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez NFOŚiGW obejmuje: imię, nazwisko  
i numer PESEL.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Programu priorytetowego ”Mój 
Prąd” w celu zapewnienia identyfikacji osoby reprezentującej stronę umowy z Pani/Pana Mocodawcą 
– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Pani/Pana Mocodawcy (art. 6 ust. 1 lit f 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie 2016/679).  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:  



a) podmiotom, którym administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie 
obowiązujących przepisów prawa,  
b) urzędowi obsługującemu ministra właściwego ds. klimatu,  
c) podmiotom wspierającym NFOŚiGW w prowadzonej działalności, w szczególności dostawcom 
zewnętrznym systemów teleinformatycznych.  
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 5. 
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.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
względem przetwarzania danych.  
9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.  
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w 
celu określonym w pkt 5) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów 
dowodowych, NFOŚiGW prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 
 


