
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - SYGNALIŚCI 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 osobowych) (Dz. 

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka  

z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu 

602762036. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w systemie sygnalizacji oraz w toku prowadzenia 

wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w celu: 

1) podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub 

zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych, czy kodeksu etyki, 

2) zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do 

naruszenia doszło lub mogłoby dojść,  

3) dokonania czynności zmierzających do rozstrzygnięcia sprawy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych są przepisy Dyrektywy 

Parlamentu i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających 

naruszenia prawa oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO. 

5. Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym 

do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie mają znaczenia 

dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są przez Administratora zbierane, a w razie 

przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki. 

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora uprawnionym podmiotom 

zewnętrznym, w przypadku konieczności weryfikacji zgłoszenia, w trybie określonym przez 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.  

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez 

pracodawcę nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.   

8. Dane osobowe sygnalisty będą pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą bądź 

w toku prowadzonego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Dane osoby podejrzanej  

o dokonanie naruszenia będą pozyskane od sygnalisty lub innych uczestników postępowania.  

9. Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do żądania 

od Administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 



10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą  

w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne  do realizacji zgłoszenia. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przekazania zwrotnej informacji na 

temat podjętych działań dotyczących zgłoszenia. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

profilowane.  


