
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTÓW 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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) („RODO”), informujemy że: 

 

[Administrator] 

Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, przy ul. 

Przemysłowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289768 

(„Administrator”), z którą można się skontaktować pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina. 

 

[Inspektor ochrony danych]   

Administrator powołał Inspektora ochrony danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania 

danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych 

osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, lub pod adresem mailowym: 

iod@ferro.pl 

 

[Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]  

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wskazane w zgłoszeniach, w tym: imię, nazwisko, nr tel., e-mail, 

inne dane przekazane w zgłoszeniach.  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, w 

tym w celach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podejmowania działań 

następczych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora 

polegający na przyjmowaniu, weryfikowaniu oraz wyjaśnianiu zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) oraz wypełnianie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających 

naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia  

postępowania wyjaśniającego oraz podejmowania działań naprawczych. Podanie danych osobowych może okazać się 

niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub  

uniemożliwić realizację uzasadnionych interesów Administratora w postaci weryfikacji zgłoszenia i przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego. 

 

[Odbiorcy danych] 

Administrator zapewnia poufność Państwa danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Administrator 

może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Ponadto 

Administrator przekaże Państwa dane osobowe osobie pełniącej funkcję pełnomocnika ds. zgodności, który będzie 

obsługiwał zgłoszone przypadki naruszenia prawa, a także innym osobom upoważnionym do wyjaśnienia zgłoszeń, 

dostawcom i pracownikom systemów IT, w tym dostawcom systemów, umożliwiających dokonywanie zgłoszeń. W 

przypadkach określonych regulaminem zgłoszeń wewnętrznych obowiązującym u Administratora Państwa dane 

osobowe mogą być także przetwarzane przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Ferro S.A. 

 

[Okres przechowywania danych osobowych] 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.   

 

[Państwa prawa] 

Przysługują Państwu określone prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do 

wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w 
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razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem. Ponadto, 

macie Państwo prawo do:  

➢ żądania dostępu do danych osobowych; 

➢ sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe; 

➢ usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych osobowych;  

➢ sprzeciwu – wobec przetwarzania, które dokonywane jest z uwagi na jego niezbędność dla realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją lub w przypadku 

przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, przy czym przysługuje ono w sytuacji, jeżeli dalsze 

przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują 

inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

 

*** 

Niniejsza klauzula poddawana jest okresowym przeglądom oraz aktualizacji. 

 

 

 


