
Obowiązek informacyjny RODO dla osób zgłaszających kanałem wewnętrznym naruszenia prawa w 
zakresie przedmiotowym opisanym w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 

z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w 
Chodzieży, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żeromskiego 11 64-800 Chodzież, adres 
poczty e-mail: liceumchodziez@poczta.onet.pl  tel. 67 28 20 752. 

2. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Barbary w Chodzieży został powołany Inspektor ochrony danych 
osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu 
e-mail iod2@synergiaconsulting.pl tel. 693337954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w 
pkt. 1   

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 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 oraz ustawy o ochronie osób 
zgłaszających naruszenia prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w zgłoszeniu są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa ale ich 
podanie nie jest wymagane do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia. Dane osobowe administrator 
przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraził/-a Pan/Pani wysyłając nam zgłoszenie. 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO – 
w zakresie kategorii danych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w zakresie danych szczególnej 
kategorii. 

5. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu także w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane 
osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub 
obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia przyjęcia 
zgłoszenia jeżeli nie zostanie podjęta dalsza czynności procedowania lub sprawa rozpatrywana będzie 
w zakresie innych obowiązujących u pracodawcy procedur wewnętrznych. Dalsze przetwarzanie 
będzie możliwe wyłącznie w celu procedowania sprawy oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń i 
archiwizacji przez okres 5 lat. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Pana/Pani dane podlegały 
anonimizacji lub pseudonimizacji w zależności od okoliczności i skutków prawnych, które administrator 
może lub musi podjąć na podstawie przedmiotowego zakresu zgłoszenia. 

7. 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 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 
RODO. 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
W przypadku realizowanych procesów automatycznego podejmowania decyzji rekrutacyjnych lub/i 
profilowania przetwarzanie Pani/Pana danych odbywać się będzie wyłącznie za zgodą. 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
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