
Klauzula Informacyjna dla osoby dokonującej zgłoszenia 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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, RODO) informuję Panią/Pana, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. 

Zjednoczenia 110 C, 65-120 Zielona Góra reprezentowany przez Prezesa Spółki. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Rafał Wielgus, z którym można kontaktować się 

mailowo: iod@bhpex.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań nałożonych na Administratora na podstawie 

przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. 

w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, przepisy krajowe oraz:  

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze; 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia, podejmowania działań następczych, włączając 

w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe 

informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie zostanie Pani/Pan 

poinformowana/y o przyjęciu zgłoszenia ani jego rozpatrzeniu. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich uzyskania na podstawie przepisów 

prawa.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uwaga:  

- prawo do przenoszenia danych stosuje się, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 

6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b oraz przetwarzanie odbywa 

się w sposób zautomatyzowany. 

- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do 

wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa 

członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z zastrzeżeniem minimalnego okresu 

przechowywania, wymaganego przez inne przepisy, jak Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach.  

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w zakresie naruszenie prawa ochrony danych osobowych. 

11. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane. 
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