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Sygnalisto!
Zanim dokonasz zgłoszenia wewnętrznego zapoznaj się z poniższymi informacjami:
 zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych (dalej
„Regulamin”) naszej organizacji Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych ZBUD Sp. z o.o.
 Regulamin określa m.in. kto może dokonać zgłoszenia wewnętrznego (m.in. obecny lub były
pracownik organizacji) a także zakres spraw, których może dotyczyć zgłoszenie;
 zgodnie z przepisami status sygnalisty uzyskuje osoba, która w momencie dokonywania
zgłoszenia ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje dotyczące zgłaszanych naruszeń są
prawdziwe (zob. więcej na temat ochrony sygnalistów - dyrektywa UE 2019/1937);
 postanowień Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa (lub
wewnętrznych procedur wskazanych w pkt 5.2. Regulaminu) godzi wyłącznie w prawa
zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia następuje wyłącznie w indywidualnym interesie
zgłaszającego. Nie wyklucza to stosowania innych procedur ochronnych w tym zakresie. W tym
przypadku działania następcze mogą ̨ obejmować ́ na przykład, skierowanie sprawy do innych
kanałów lub procedur w przypadku zgłoszeń́ dotyczących jedynie praw indywidualnych osoby
dokonującej zgłoszenia;
 zgodnie z treścią Regulaminu zgłoszenie może być anonimowe;
 przepisy zawierają mechanizmy chroniące sygnalistów (a czasem także inne osoby np.
pomagające w dokonaniu zgłoszenia) m.in. przed działaniami odwetowymi;
 po dokonaniu zgłoszenia możesz śledzić jakie kroki zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem,
jeżeli:
a) dokonałeś zgłoszenia w trybie poufnym (ale nie anonimowym) - wtedy możesz śledzić
obsługę zgłoszenia w systemie nVision;
b) pozostawiłeś zanonimizowany adres e-mail – informacje o postępach będą do Ciebie
wysyłane zgodnie z Regulaminem.
Jeżeli dokonujesz zgłoszenia w trybie anonimowym, aby zachować anonimowość nie podawaj informacji,
które mogą służyć do (Twojej) identyfikacji (np. imię, nazwisko, stanowisko), chyba, że chcesz ujawnić
swoją Tożsamość.
Ponadto przed dokonaniem zgłoszenia sprawdź:
 czy połączenie internetowe jest szyfrowane (sprawdź, czy ikona kłódki znajduje się w pasku
przeglądarki);
 czy link, pod którym znajduje się niniejszy formularz zgadza się z linkiem udostępnionym przez
organizację, której chcesz zgłosić naruszenie (zamieszczonym na stronie www organizacji lub np.
w intranecie);
 czy przesyłane dokumenty (jeżeli takie będziesz chciał załączyć) nie zawierają metadanych, które
mogą ujawnić Twoją tożsamość (zob. m.in. właściwość pliku, a także zob. szerzej baza wiedzy na
stronie www)
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Jeżeli w treści zgłoszenia znajdą się dane osobowe to:
 administratorem tych danych będzie organizacja przyjmująca zgłoszenia tj. Zakład Budowy
Urządzeń Dźwignicowych ZBUD Sp. z o.o., kontakt iod@zbud.com.pl
 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i przez okres niezbędny do realizacji obowiązków
związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń (podstawa z rodo: art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z
odpowiednimi przepisami krajowymi);
 podanie danych nie jest obowiązkowe – zgłoszenie może być dokonane anonimowo
 odbiorcy: podmioty świadczące usługi wsparcia w zakresie przyjmowania lub obsługi zgłoszeń a
także organy publiczne w przypadkach wskazanych w przepisach prawa;
 osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulamin zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości

