
 

Załącznik nr 2 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

DANE OSOBY SKŁADAJACEJ ZGŁOSZENIE 

Imię i nazwisko  

Dane kontaktowe (np. telefon kontaktowy/e-
mail). W przypadku braku podania danych 

kontaktowych, nie będziemy mogli się z Tobą 

kontaktowad i informowad o wynikach postępowania 

wyjaśniającego. 

 

Miejsce pracy  

Stanowisko pracy  

Jakiego obszaru dotyczy 
zgłoszenie? 

☐zamówieo publicznych;  

☐usług, produktów i rynków finansowych; 

☐zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 

☐ bezpieczeostwa produktów i ich zgodności z wymogami; 

☐ bezpieczeostwa transportu; 

☐ ochrony środowiska; 

☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeostwa jądrowego; 

☐ bezpieczeostwa żywności i pasz; 

☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt; 

☐ zdrowia publicznego; 

☐ ochrony konsumentów; 

☐ ochrony prywatności i danych osobowych; 

☐ bezpieczeostwa sieci i systemów teleinformatycznych; 

☐ interesów finansowych Unii Europejskiej; 

☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad 

konkurencji i pomocy paostwa oraz opodatkowania osób 

prawnych. 

  

Opis podejrzenia naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem i Data/termin 



wskazaniem okoliczności faktycznych. zdarzenia (jeżeli 

dotyczy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis i liczba ew. załączników  

Podpis osoby składającej zgłoszenie  

Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie  

 



1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeo jest Gmina Kościan z 

siedzibą w Kościanie przy ul. Młyoskiej 15, reprezentowana przez Wójta. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktowad się w sprawach związanych z 
ochroną danych osobowych, pod adresem poczty elektronicznej: iod@comp-net.pl 

3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych: 

1) przetwarzanie danych osób zgłaszających naruszenia, osób ujętych w zgłoszeniu w ramach niniejszej procedury jest - 

art. 6 ust. 1 lit c i e RODO w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 
października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 

2) rozpatrywania naruszenia w ramach niniejszej procedury - art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. 

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 5 
lat od dnia przyjęcia zgłoszenia. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują następujące prawa:  

1) Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:  

 prawo dostępu do treści danych  

 prawo do sprostowania danych  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

2) Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:  

 prawo dostępu do treści danych  

 prawo do sprostowania danych  

 prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

6. W przypadku naruszeo ze strony Administratora, co do bezpieczeostwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwośd 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych powyżej za wyjątkiem celów 
wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. 

8. Dane nie będą podlegad zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 

9. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywad dane dalej (jeśli jest to konieczne), aby móc 

wykonywad zadania (podmiotom przetwarzającym, innym odbiorcom danych uczestniczącym w procesie 
przetwarzania) lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

10. Dane nie będą przekazywane do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji 

wynikających z przepisów prawa. 
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