Załącznik nr 2 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób
zgłaszających naruszenia prawa

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311.
2. Przedsiębiorstwo stosuje odpowiednie środki ochrony danych, jak też na bieżąco monitoruje
bezpieczeństwo danych oraz aktywnie reaguje na zidentyfikowane zagrożenia i reaguje na wszelkie
wnioski osób, których dotyczą dane.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu rozpatrzenia zgłoszenia
naruszenia prawa zgodnie z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w zgłoszeniu będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ale ich podanie nie jest wymagane do przyjęcia i rozpatrzenia
zgłoszenia.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli
rozpatrzenie zgłoszenia będzie wymagało przetwarzania danych, co do których nie istnieje możliwość
zastosowania obowiązujących przepisów prawa. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym
momencie poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu mogą być także przetwarzane w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane
osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa, polegający na ustaleniu,
dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami
państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Na wniosek organów administracji publicznej prowadzących postępowania związane ze zgłoszeniem
(np. policji, sądu, prokuratury), Spółka udostępni Pani/Pana dane osobowe, o ile taki obowiązek
wynikać będzie z przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia
zgłoszenia.
10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana narusza przepisy RODO.
12. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem:
Inspektor Ochrony Danych:
Łukasz Jasiński, e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni,
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia.

