PEŁNOMOCNICTWO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM MÓJ PRĄD
Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023

...................................
/Miejscowość, data /
Dane osoby udzielającej Pełnomocnictwa
Imię i nazwisko Wnioskodawcy:

……………………………………………… *pole obowiązkowe

Adres zamieszkania Wnioskodawcy:

……………………………………………… *pole obowiązkowe

Nr PESEL / *Nr paszportu Wnioskodawcy:

……………………………………………… *pole obowiązkowe

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa
Imię i nazwisko Pełnomocnika:

……………………………………………… *pole obowiązkowe

Nr PESEL Pełnomocnika:

……………………………………………… *pole obowiązkowe

**zatrudnionej……………………………………………………………………………………………………………………………………
do reprezentowania mnie przed Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z siedzibą w Warszawie 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 /

*Nr paszportu dotyczy obcokrajowca, który nie posiada numeru PESEL
** Wypełnić w przypadku reprezentowania firmy (dodatkowa informacja)

UWAGA ! Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika znajduje się na drugiej stronie
(w przypadku braku wydruku, zaznacz w zakładce Oświadczenia pole „Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych pełnomocnika” we wniosku o dofinansowanie)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika
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 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, z którym można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych
drogą elektroniczną poprzez adres: 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,
numer PESEL i miejsce zatrudnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Programu priorytetowego „Mój
Prąd” Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 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. 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.
7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również urząd obsługujący ministra właściwego ds
klimatu. Dane osobowe powierzone ministrowi właściwemu ds klimatu przez NFOŚiGW są
przetwarzane przez ministra właściwego ds klimatu w celu zatwierdzenia częściowej listy projektów
wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy wiążącej
NFOŚiGW z Pani/Pana Mocodawcą.
9. Dane osobowe zawarte w Umowie są powierzone podmiotowi przetwarzającemu Microsoft w celu
przechowywania ich w chmurze Azure.
10. 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.
11. 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.
12. 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.

