
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DO ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA, WERYFIKACJI 

NARUSZEŃ PRAWA. 
 
W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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, dalej RODO) informujemy, że: 
 

ADMINISTRATOR 
DANYCH  
 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Błaszki  
Adres do kontaktu:   
Urząd Miejski w Błaszkach  
pl. Niepodległości 13, 98-235 Błaszki  
  

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH  

Kontakt pod adresem e-mail: kontakt@iszd.pl  lub pisemnie na 
adres administratora. 

CELE PRZETWARZANIA  Pani/ Pana dane przetwarzane są w związku ze zgłoszeniem przez 
Pana/Panią naruszenia prawa 
  

PODSTAWA PRAWNA Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt 
„e”. w  

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 
z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób 
zgłaszających naruszenia prawa Unii 

• Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

 
 

 ODBIORCY DANYCH  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle 
określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, 
o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator 
przekazuje/powierza Państwa dane innym podmiotom m.in. 
obsłudze prawnej, obsłudze informatycznej. Podstawą 
przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub 
właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym 
osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

PRZYSŁUGUĄCE 
PRAWA 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami 
prawa, następujące uprawnienia:  
a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
b. żądania ich sprostowania, 
c. ograniczenia przetwarzania, 
d. usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji.  
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 



 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych 
na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych 
przez Administratora. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, 
organizacji międzynarodowej. 
 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI, 
PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi 
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania 

INNE  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
OKRES ARCHIWIZACJI  Dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia 

zakończenia rozpatrywania zgłoszenia o naruszeniu prawa. 


