KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIAMI NAUSZENIA PRAWA SKIEROWANA
DO SYGNALISTY, DOMNIEMANEGO SPRAWCY, ŚWIADKÓW, OSÓB TRZECICH (CZŁONKOWIE
PERSONELU LUB INNE OSOBY, KTÓRE SĄ JEDYNIE CYTOWANE).
Zgodnie z art. 13 i 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administrator danych
osobowych

Inspektor Ochrony
Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JELCZ SP. Z O.O. ul.
Inżynierska 3, 55-221 Jelcz-Laskowice, posiadający nr KRS: 0000015446, NIP:
9121724701, REGON: 932276947
W Jelcz sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych w osobie Pani
Bożeny Krawczuk. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem
danych. Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:
 listownie na adres: ul. Inżynierska 3, 55-221 Jelcz-Laskowice,
 przez e-mail: iod@jelcz.com.pl.

Cele i podstawy
przetwarzania

Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi
przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: obowiązku prawnego
wynikającego z przepisów ustawy (zgodnie z art. 6 lit. c RODO).

Okres przechowywania
danych

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia
są przechowywane przez pracodawcę, nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia
przyjęcia zgłoszenia.

Informacja o
dobrowolności
podania danych
osobowych

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości podjęcia
działań przez Administratora.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
 podmiotom współpracującym z Administratorem (np. kancelariom
prawnym, firmom serwisującym urządzenia i niszczącym dokumenty,
operatorom pocztowym i firmom kurierskim);
 naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym),
które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są
powierzane (np. firmie świadczącej usługi IT, dostawcom hostingu);
 innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
Jeśli Pani/Pan sam/a zgłosiła/ił nam nadużycie, Pani/Pana dane nie będą
przekazywane podmiotom trzecim np. organom ścigania, jeśli sobie tego nie
życzysz, chyba że dotyczy to obowiązku zgłaszania przestępstwa w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
Jeśli Pani/Pan jest objęta/y treścią zgłoszenia (osoba ewentualnie dopuszczające
się nadużycia, świadek), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane w/w.
podmiotom bez względu na to, czy wyrażasz na to zgodę. Wskazane podmioty
mogą w określonych prawem przypadkach żądać od Administratora podania
Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb prowadzonych w ich zakresie
kompetencji postępowań, a my mamy wówczas prawny obowiązek takie dane
im wskazać.
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Przekazywanie danych
osobowych do państw
trzecich lub organizacji
międzynarodowych

Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

Prawa osób, których
dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
 prawo dostępu do swoich danych;
 prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 prawo żądania usunięcia-Może zostać ograniczone, jeżeli zachodzą
przesłanki do jego wyłączenia określone w artykule 17 ustęp 3 RODO, na
przykład w celu zapewnienia ochrony prawnej i wolności innych osób,
których dotyczy zgłoszenie, wywiązania się z obowiązku prawnego, czy w
związku z realizowanym zadaniem w interesie publicznym;
 prawo ograniczenia;
 wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zwłaszcza z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do
sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Pani/Pana danych.
Należy jednak pamiętać, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy,
że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania,
nadrzędne wobec powodów, z jakich Pani/Pan wniósł sprzeciw, bądź
wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony
naszych roszczeń jakie mamy wobec Pani/Pana;
 prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zautomatyzowane
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany
podejmowanie decyzji i
i Pani/Pana dane nie są profilowane.
profilowanie
Prawo do wniesienia
skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Źródło pochodzenia
danych dla osób,
których dane osobowe
zostały pozyskane w
sposób inny niż od
osoby, której dane
dotyczą

Pani/Pana dane osobowe (w postaci imienia, nazwiska i inne dane wymienione
w zgłoszeniu lub w toku rozpatrywania zgłoszenia) zostały podane przez
sygnalistę, domniemanego sprawcę, świadków, osób trzecich (członkowie
personelu lub inne osoby, które są jedynie cytowane)
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