1.

Administratorem danych osobowych Zgłaszającego jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3
Maja
1a
44-230 Czerwionka – Leszczyny, strona: www.skokzr.pl
2. Z Inspektorem ochrony danych w SKOK Ziemi Rybnickiej roku należy kontaktować się
elektronicznie na adres: inspektor@skokzr.pl 32 43 29 400
3. Dane osobowe Zgłaszającego będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych
ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, zgodnie z:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października
2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
(Dz.U.UE.L.2019.305.17);
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest
przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO dobrowolnej zgody, jeżeli Zgłaszający nie decyduje się na zachowanie anonimowości.
4. Dane u Administratora zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 5 lat od
dnia przyjęcia zgłoszenia.
5. Administrator zapewnia poufność danych Zgłaszającego, w związku z otrzymanym
zgłoszeniem. Dane osobowe Sygnalisty oraz wszelkie dane pozwalające na ustalenie
jego tożsamości mają charakter poufny i nie podlegają ujawnieniu.
6. Ujawnienie danych może nastąpić za wyraźną zgodą Sygnalisty, lub za zgodą sądu, jeżeli jest to niezbędne dla wszczęcia postępowania lub prowadzenia postępowania w
sprawie nieprawidłowości, dla ochrony ważnego interesu publicznego lub dla ochrony praw innych osób.
7. Zgłaszający posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do
ich sprostowania. Przysługuje również prawo do żądania usunięcia lub 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.
8. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9. Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia skargi na realizowanie przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Dane Zgłaszającego nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
11. Dane Zgłaszającego nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
12. Podanie danych jest dobrowolne.

