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Załącznik nr 3 
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych; RODO) informujemy, iż: 

 

1. Administrator danych osobowych  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Tappol sp. z o.o. z siedzibą w Słonawach 33A, 
64-600 Słonawy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000276191, NIP: 7792303954, zwana dalej „Administratorem”, 
z którym można kontaktować się pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora 
oraz e-mailowo pod adresem: sekretariat@3c-tappol.pl 

 

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. 

3.  Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

1) analizy otrzymanego zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z pro-

cedurami obowiązującymi u Administratora oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi 

– podstawą prawną jest realizacja obowiązku prawnego w zakresie wdrożenia procedury zgłas-

zania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Administratora 

rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w związku z uzasadnionym interesem Ad-

ministratora jakim jest przeciwdziałanie nadużyciom (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO),  

 

2) wykrywania i ograniczania nadużyć związanych z działalnością Administratora oraz prowadzenia 
postępowań wyjaśniających - odstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie interesów majątkowych Admi-
nistratora przed ewentualnymi nadużyciami;  

3)  ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Administratora - odstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 
administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
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4.  Udostępnienie danych osobowych  
 
Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:  
 
1) podmiotom i organom władzy publicznej oraz ochrony prawnej ( np. urzędom, sądom, 
Prokuraturze lub Policji). Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy 
przepisów prawa i wyłącznie jeśli istnieje ku temu właściwa podstawa prawna. 
 
2) podmiotom, którym Administrator powierzył świadczenie usług w zakresie archiwizacji i niszczenia 
dokumentacji.  

5. Okres przechowywania danych osobowych  
 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego. 
Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dane mogą być przechowywane do czasu przedawnienia 
roszczeń związanych z zakończonym postępowaniem.  

 

6. Przysługujące prawa  

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:  
1) prawo dostępu do danych osobowych,  
 
2) prawo do sprostowania danych osobowych,  
 
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  
 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
 
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn związanych z Pani/Pana 
szczególną sytuacją - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,  
 
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilo-
wania . 

 
  

 


