
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIE PRAWA  

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (dalej również jako ADO) 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako Dane) jest METALTECH spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, ul. Spokojna 29, 05-152 Czosnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000339131, NIP: 5311664012, REGON: 142049200, o kapitale zakładowym 

w wysokości: 3 486 600,00 zł. 
 

2. Z ADO można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: ado@metaltech.pl lub pisemnie – na adres siedziby ADO, 

wskazany w punkcie poprzedzającym. 

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 
 

Pani/Pana Dane przetwarzane są w celu m.in. rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa, podjęcia działań następczych, 

czy zapewnienia Pani/Panu ochrony przed działaniami odwetowymi, a podstawą tego przetwarzania jest: 
 

a) prawnie uzasadniony interes ADO, polegający na wykrywaniu rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa 

lub wewnętrznie przyjętych regulacji oraz zapobieganiu takim naruszeniom, jak również związane z tym zapobieganie 

wystąpienia szkód po stronie Administratora, jego pracowników, klientów, kontrahentów, czy innych podmiotów 

powiązanych, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO; 
 

b) realizacja obowiązku prawnego, co ma miejsce w przypadku, gdy rozpatrzenie zgłoszenia jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązków nałożonych przepisami prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 

ODBIORCY DANYCH  
 

Odbiorcami Pani/Pana Danych są upoważnione przez ADO osoby do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku 

z nimi działań następczych. 

 

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH  
 

1. ADO nie zamierza przekazywać Pani/Pana Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
 

2. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, stosownie do treści 

art. 22 RODO.  
 

3. Podanie przez Panią/Pana takich Danych, jak: imię, nazwisko i adres e-mail, jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego 

przez Panią/Pana zgłoszenia naruszenia prawa. W przypadku niepodania ww. Danych, ADO nie podejmie działań 

związanych z jego rozpatrzeniem, a zgłoszenie zostanie usunięte i uznane za niebyłe. 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 
 

Pani/Pana Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi Pani/Pana zgłoszenia, tj. m.in. jego rozpatrzenia, 

podjęcia działań następczych, czy zapewnienia Pani/Panu ochrony przed działaniami odwetowymi, a po tym czasie – przez 

okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, tj. m.in. do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.  

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  
  

Przysługuje Pani/Panu prawo: 
 

a) żądania dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku  

przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1b RODO – prawo do przenoszenia Danych;  
 

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana Danych jest prawnie uzasadniony interes ADO – wniesienia 

w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;  
 

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez ADO 

Pani/Pana Danych narusza przepisy RODO. 

mailto:ado@metaltech.pl

