
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób zgłaszających 

naruszenia prawa (sygnalista) 

 

Zgodnie z przepisami RODO* informuję:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED 

Sp. z o.o. wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000287031(„Administrator”),    

siedziba: 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34,  

NIP: 5250000392, Regon: 000288001 

Kontakt: biuro@biomed.com.pl,  

tel. 22/ 841-40-71 do 79 

 

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa: 

e-mail: miroslawa.zielinska@biomed.com.pl 

tel.: 788 956 451 

 

1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przepis 

prawa). 

2. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego 

naruszenia prawa, w tym prawa Unii Europejskiej i przeprowadzenie działań następczych, tj. 

realizacja zadań wynikających z: 

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r.                      

w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz.UE.L. Nr 305, str. 17, z późn 

zm., dalej „Dyrektywa”)), 

3. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu przechowuje się nie dłużej, niż jest to konieczne i 

proporcjonalne, aby zapewnić zgodność z wymogami ustanowionymi w dyrektywie lub innymi 

wymogami ustanowionymi w prawie unijnym lub krajowym, tj. nie dłużej niż 5 lat od dnia przyjęcia 

zgłoszenia 

4. Przewidywani odbiorcy danych:  

a)  podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi 

informatycznej lub obsługi prawnej, 

b) upoważnieni pracownicy Administratora. 

Ponadto dostęp do Pana/ Pani danych osobowych mogą mieć podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa Unii  lub prawa krajowego – w kontekście prowadzonych przez organy krajowe 

postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych – z zachowaniem poufności, o której mowa 

art. 16 Dyrektywy. 

5. Ma Pan/Pani prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

b) otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w 

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 

d) ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych - chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

stwierdzi, że przetwarzanie w naszej Spółce narusza przepisy prawa. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane przepisami.  

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
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