Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, informujemy
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych nr 1 z siedzibą w
Gdańsku
2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku kontakt
email: e.paprocka-levano@zss1.edu.gdansk.pl
3. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem
powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony
danych na adres e-mail: iodzss1gdansk@wp.pl
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach weryfikacji informacji związanych ze zgłaszanymi
przypadkami naruszenia prawa, przeprowadzania postępowań wyjaśniających i dochodzeń mających
na celu zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości w zakresie zgłoszenia oraz podejmowania
działań następczych, na podstawie:
• prawnie uzasadnionego interesu publicznego administratora, jakim jest przyjmowanie,
weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w
związku z przepisami Dyrektywy EU 2019/1937.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
6. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na
podstawie przepisów prawa oraz usługodawcom, którym administrator powierzył przetwarzanie
danych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Od odbiorców danych
wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do
zapewnienia realizacji danej usługi.
7. Podanie przez Panią/na danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dla potrzeb weryfikacji
i prowadzenia postepowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. W razie potrzeby,
podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z Pania/nem.
Anonimowe zgłoszenia będą odrzucane.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania
(poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na
przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest

niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne
nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. 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 oraz do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

