KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn

Administratorem Pana/i Danych jest:
Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się:

Wiesław Sobczyński
numer telefonu: 22 729 81 85 wew. 197lub adres e-mail:
wsobczynski@nadarzyn.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem
zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne
naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu, przyjętych w podmiocie procedur
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
procedur antykorupcyjnych, procedur antymobbingowych oraz
procedur anonimowego zgłoszenia - odnosi się do działań zagrażających
interesom Unii.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: wypełnianie obowiązków prawnych
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu oraz z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 2015/849 w sprawie nadużyć na rynku; w przypadku
poziomu zatrudnienia powyżej 50 pracowników także: Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony
osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Informacja o przekazywaniu danych do
innych podmiotów:

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym
podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność, w związku z weryfikacją
zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji
międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych:
Ma Pana/Pani prawo do:

Podane przez Panią/Pana dane są:
Pana/Pani dane:

5 lat od złożenia zgłoszenia.
1.
2.
3.

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
pobrane dobrowolnie, lecz niezbędne do rozpoczęcia
czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości.

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
ani profilowaniu.
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