INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE
ZGŁOSZENIEM ANTYKORUPCYJNYM

Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest ZOELLER TECH Sp. z o.o. z siedzibą w 84-123 Rekowo Górne, ul. Nowa 8, nr KRS
0000114047.
W kwestiach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się na adres Administratora danych osobowych
wskazany powyżej, jak również na adres e: mail: ochrona.danych@zoeller.pl.
Cel przetwarzania danych osobowych. Skutki braku podania danych
Dane osobowe przekazane w ramach zgłoszenia zarówno e-mail’owego jak i poprzez wrzucenie do skrzynki w siedzibie
Administratora będą przetwarzane dla celów weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji zgłoszenia
i prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym skontaktowania się o ile będzie to niezbędne. Brak podania danych
osobowych może w zależności od okoliczności utrudnić lub uniemożliwić realizację uzasadnionych interesów
Administratora weryfikacji zgłoszenia, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby – art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
Okres przetwarzania
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego,
nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody.
Odbiorcy danych
Administrator informuje, iż udostępnione dane mogą zostać przekazane właściwym organom państwa zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Organ nadzoru: informujemy, iż organem nadzoru w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa do danych
Osobom, których dane dotyczą, przysługują na zasadach określonych przepisami prawa następujące prawa:

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i sprostowania;

do usunięcia danych;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

przenoszenia danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania stanowi zgoda – do jej cofnięcia w każdym momencie.
Zgoda może być wycofana, w każdym momencie. Zgodę można cofnąć zarówno przesyłając pisemne oświadczenie na
adres Administratora jak również na adres e-mail ochrona.danych@zoeller.pl.
Kontakt. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw
Wniosek dotyczący realizacji praw do danych osobowych podmiotów danych, można złożyć:





w formie pisemnej, na adres: ZOELLER TECH Sp. z o.o., ul. Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne;
drogą e-mail’ową, na adres: ochrona.danych@zoeller.pl;
w siedzibie ZOELLER TECH Sp. z o.o., ul. Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne.
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