
Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych osób zgłaszających nieprawidłowości 

przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami 

Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o. 

Kto jest Administratorem danych osobowych? 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych osób zgłaszających nieprawidłowości 

jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (02-548 Warszawa) przy ul. Olesińska 21. Z administratorem można 

skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: info@pgmbw.pl lub formą 

tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami 

Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o. 02-548 Warszawa ul. Olesińska 21 z dopiskiem Ochrona 

Danych Osobowych. 

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych? 

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego 

wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Macie Państwo prawo się kontaktować 

w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres  

e-mail: ochronadanych@pgmbw.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o. (PGMBW)  

02-548 Warszawa ul. Olesińska 21 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.  

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych? 

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia 

prawa, zgodnie z przyjętą procedurą zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia postępowań 

wyjaśniających na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest 

przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. f RODO) w związku z przepisami dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia 

prawa. 

 

W przypadku podania danych kontaktowych, będą one przetwarzane w celu zapewnienia 

sprawnej komunikacji w zakresie prowadzonego postępowania na podstawie wyrażonej zgody,  

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych? 

Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i informacji wymaganych do podania 

w zgłoszeniu, w tym opisujących naruszenie prawa jest dobrowolne, lecz niezbędne na potrzeby 

właściwego rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia. Zgłoszenia dokonane anonimowo będą 

odrzucane zgodnie z postanowieniami procedury zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia 

postępowań,  
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Podanie danych kontaktowych, które będziemy przetwarzać celem wysyłania informacji 

zwrotnych dotyczących zgłoszenia oraz pozyskiwania w razie konieczności dodatkowych 

informacji dotyczących zgłoszenia, mogących być pomocnymi w procesie jego wyjaśnienia, 

jest dobrowolne i nie są wymagane do skutecznego zgłoszenia nieprawidłowości.  

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat, liczonych od roku następnego po roku 

dokonania zgłoszenia. W szczególnych sytuacjach np. w zakresie wszczętego postepowania 

sądowego, wskazany powyżej okres przetwarzania danych może zostać wydłużony na czas 

trwania takiego postępowania wynikającego ze zgłoszonego naruszenia w celu obrony lub 

dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, 

będą one przetwarzane przez okres 6 lat lub do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie 

dłużej niż przez 6 lat od ich pozyskania. 

Czy i komu udostępniamy dane osobowe? 

Zapewniamy poufności przetwarzanych danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. 

Otrzymane dane udostępniamy podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów 

prawa oraz podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych, a są to: dostawca 

systemu dokonywania i obsługi zgłoszeń o nieprawidłowościach, kancelaria prawna. 

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski 

Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

Czy Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? 

Tak, każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza ma prawo do: 

• prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie 

przekażemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach  

i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, 

którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;  

• prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekażemy kopię przetwarzanych 

danych osobie, której dotyczą;  

• prawo do sprostowania – na tej podstawie mają Państwo prawo żądać sprostowania 

przetwarzanych danych; 

• prawo do wycofania zgody – na tej podstawie można wycofać udzieloną wcześniej 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; 

• prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – na tej podstawie można 

żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania 

żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie można żądać zaprzestania 

wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została 

wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji 

lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie 

wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);  

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na tej podstawie  



w każdym momencie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które 

odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciw w tym 

zakresie powinien zawierać uzasadnienie;  

• prawo do skargi – na tej podstawie w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych, można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Czy dane podlegają profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji? 

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Skąd pozyskujemy dane osobowe ? 

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od 

Państwa).  


