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ZARZ4DZENIE NR
STAROSTY OTWOC EGO
z dnia4

kk.kL. iQ2022 r.

w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu przyjmowania zgloszeñ nieprawidlowosci oraz ochrony
Sygnalistow w Starostwie Powiatowym w Otwocku"

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937
z dnia 23 padziemika 2019 r. w sprawie ochrony osób zglaszajqcych naruszenia prawa Unii, zarzdzam co
nastçpuje:
§ 1. Wprowadza sic ,,Regulamin przyjmowania zgloszeñ nieprawidlowoci oraz ochrony Sygnalistów"
w Starostwie Powiatowym w Otwocku w brzmieniu okre1onym w zalqczniku do niniejszego Zarzdzenia.
§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza sic pracownikom Starostwa.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem sprawuje Samodzielne Stanowisko ds. kontroli wewnçtrznej.
§ 4. Zarzdzenie podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogloszeñ Starostwa Powiatowego w Otwocku.
§ 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania

STAROSTA
KrzysztofSzczegje!njak

SEKRETAJj'POWJATu
ista
Stanowjsko

Lukasz Bdsçazek

Katarzyna Chmieleu4ka

Strona I

Zalqcznik do zarzdzenia Nr

ajxa

Starosty Otwockiego
z dniaA.WthKQ2022 r.
Regulamin przyjmowania zgtoszeñ nieprawidlowosci oraz ochrony sygnalistow w Starostwie
Powiatowym w Otwocku
§ 1. 1. Niniejszy regulamin zwany dalej ,,Regulaminem", okre1a zasady zglaszania naruszenia prawa,
procedur i standardów oraz ochrony osób dokonuj4cych zgoszeñ, zwanych dalej ,,Sygnalistami", w Starostwie
Powiatowym w Otwocku, zwanym dalej ,,Starostwem".
2. Sygnalista dziala w interesie ogohi i kieruje sic trosk4 o dobro swojego miejsca pracy tub interes
pubticzny. Nie dziala w celu uzyskania osobistej korzyci.
3. Wdrozony w Starostwie proces przyjmowania zgloszeñ umotiwia sygnalistom dokonywanie zgoszeñ za
pomoc4 specjalnie w tym celu utworzonych kanaów w sposób zapewniajcy ochronç przed dziaaniami
odwetowymi, które mog4 byá nastçpstwem zgloszenia.
4. Nie podlegaj4 ochronie Sygnatici dokonujcy zgloszenia w zlej wierze, zgloszenia nieprawdziwego, a take sygnaIici, którzy przy dokonywaniu zgloszenia podajq cetowo i §wiadomie wprowadzajce w b1d
informacje.
5. Regutamin stosuje sic do osoby fizycznej, która zglasza tub ujawnia publicznie informacjç o naruszeniu
prawa uzyskanq w kontekcie zwizanym z prac, w tym do:
1) pracownika, take w przypadku, gdy stosunek pracy ustal,
2) osoby ubiegajqcej sic o zatrudnienie, która uzyskaa informacje o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji tub
negocjacj i poprzedzajcych zawarcie umowy,
3) osoby gwiadcz4cej prace na innej podstawie niz stosunek pracy w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
4) przedsicbiorcy,
5) czlonka organu osoby prawnej,
6) staysty,
7) wolontariusza.
6. Przedmiotem zgloszenia mog4 bye dzialania niezgodne z prawern lub majce na celu obejcie prawa
dotyczce:
1) zamówieñ pubticznych,
2) uslug, produktów i rynków finansowych,
3) zapobieganiu praniu pieniçdzy i finansowaniu terroryzmu,
4) bezpieczeñstwa produktów i ich zgodnoci z wymogami,
5) bezpieczeñstwa transportu,
6) ochrony grodowiska,
7) ochrony radiotogicznej i bezpieczeñstwajdrowego,
8) bezpieczeñstwa ywnoci i pasz,
9) zdrowia i dobrostanu zwierz4t,
10) zdrowia publicznego,
11) ochrony konsumentów,
12) ochrony prywatnoci i danych osobowych,
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13) bezpieczeñstwa sieci i systemów informatycznych,
14) interesów finansowych Unii Europejskiej,
15) rynku wewnetrznego Unii Europejskiej w tym zasad konkurencji i pomocy pañstwa oraz opodatkowania
osób prawnych.
§ 2. 1. Zgloszenia naruszeñ prawa przyjmuje Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli w Starostwie
Powiatowym w Otwocku zwane dalej ,,Upowanionym Pracownikiem".
2. Stanowisko wskazane w ust. 1 realizuje zadania zapewniajce sprawne funkcjonowanie systemu poprzez:
1) przyjmowanie zgloszeñ,
2) prowadzenie rejestru zgloszeñ,
3) zapewnienie rozpatrzenia kadego zgloszenia, tj. prowadzenie postepowañ wyjaniajcych a takze
w uzasadnionych przypadkach powolywanie zespolów, których skiad umoliwi kompleksowe wyjanienie
sprawy,
4) spelnienie obowizku udzielenia odpowiedzi wobec osoby dokonujqcej zgloszenie,
5) zapewnienie poufioci osobie dokonujcej zgloszenia,
6) zapewnienie bezsfronnoci podczas prowadzonych postepowañ.
3. Stanowisko wskazane w ust. 1 realizuje zadania wymienione w ust. 2 na podstawie pisemnego
upowanienia Starosty. Wzór upowaznienia stanowi zahjcznik nr 1 do Regulaminu.
4. Zgloszenia nieprawidlowoci dokonywane mog4 bye poprzez dedykowane poufne kanaly zgloszeñ
funkcjonujqce w Starostwie:
1) pisemnie za porednictwem poczty tradycyjnej w zamknictej kopercie z napisem ,,do rak wlasnych"
zaadresowanej na adres Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Komunardów 10,05-400 Otwock, z dopiskiem
na kopercie ,,Sygnal W". Przesylka przekazywana jest bezporednio do rak wiasnych dia Stanowiska
wymienionego w ust. 1,
2) za pomoc4 poczty elektronicznej na adres e-mail sygnalwewn@powiat-otwocki.pl,
3) ustnie podczas spotkania z pracownikiem w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 24 przy
ul. Komunardów 10.
5. Zgloszenie powinno zawieraC w szczególnoci:
1) dane osoby zg1aszajcej, tj. imiç i nazwisko, stanowisko, m iej sce pracy.
2) datc i miejsce sporzdzenia,
3) dane osób, które dopuci1y sic naruszenia prawa,
4) opis nieprawidlowoci oraz ich daty,
5) adres korespondencyjny.
6. Zgloszenie mote zawieraC zebrane dowody i wykaz wiadków.
7. Wzór formularza zgloszenia stanowi zahcznik nr 2 do Regulaminu sk4adajcy sic z Karty nr I I Karty
nr Ia. W celu oddzielenia danych osobowych od opisu sprawy zaleca sic aby zgloszenia dokonywaC poprzez
ziozenie dwóch Kart.
8. Nie przyjmuje sic anonimowych zgloszeñ dokonanych naruszeñ - zgloszenia takie nie bqd4 rozpatrywane.
9. Tylko zgloszenia dokonywane w dobrej wierze, tj. odnoszce sic do zdarzeñ, które w rzeczywistoci
zaistnialy i mop stanowiC potencjalne naruszenie, s4 rozpatrywane z uwzglcdnieniem zasad poufnoci dajc
Sygna1icie gwarancjç pozostania anonimowym i gwarantuJ4 ochronç przed potencjalnymi dzialaniami
odwetowymi.
10. Przyjmujqcy zgloszenie potwierdza SygnaIicie jego otrzymanie w terminie 7 dni od dnia, w ktorym
zgloszenie zostalo odebrane.
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I I. Zgloszenie nie jest dorçczane osobie, której dzialanie tub zaniechanie stanowi przedmiot zgaszanych
nieprawidowoci.
§ 3. I. Upowaniony Pracownik dokonuje wstepnej weryfikacji zgloszenia, czy informacje w nim zawarte
umo1iwiajq rozpatrzenie zasadnoci zgloszenia i gdy zajdzie taka potrzeba komunikuje sic ze zglaszajcym.
2. Upowaniony Pracownik mote podjé decyzje o odstpieniu od przeprowadzenia postçpowania
wyjaniajcego w przypadku gdy zgloszenie jest w sposób oczywisty niewiarygodne tub dotyczy jedynie
indywidualnego interesu zglaszajqcego.
3. JeIi w wyniku weryfikacji mozna stwierdzié prawdopodobieñstwo wystqpienia nieprawidlowoci
nastçpuje wszczçcie postçpowania wyjaniajqcego.
§ 4. 1. Postçpowanie wyjaniajqce prowadzone jest w sposób uczciwy i bezstronny.
2. Upowaniony Pracownik dokonujqcy sprawdzenia zasadnoci zgloszenia w postçpowaniu wyjaniajqcym
mote przeprowadzié wewnçtrzne dochodzenie, wzywaé do przekazywania informacji pracowników komórek
organizacyjnych Starostwa z uwzglçdnieniem rodzaju i charakteru zgloszenia, z zastrzeeniem zachowania
zasad poufnoci.
3. W przypadku gdy zajdzie taka koniecznoé mozna wezwaé §wiadk6w którzy mogq mieé zwiqzek tub
jakqkolwiek wiedzç w zakresie zgloszenia tub Sygnalistç w celu z1oenia dodatkowych wyjanieñ.
4. Wyjanienia skiadane przez §wiadk6w I przez Sygnalistç sq utrwalane w formie protokolu.
5. Po usta!eniu stanu faktycznego upowaniony Pracownik podejmuje decyzjc o zasadnoci zgloszenia
I wydaje rekomendacjç podjçcia dzialañ naprawczych.
6. Informacja zwrotna przekazywana jest SygnaIicie w terminie 3 miesiçcy od dnia potwierdzenia
otrzymania zgloszenia tub w przypadku niewyslania potwierdzenia do osoby dokonujqcej zgloszenia, w terminie
3 miesiçcy od uplywu 7 dni od dokonania zgloszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten moe zostaá
wyduony do 6 miesiçcy o czym na1ey poinformowaé osobç dokonujqcq zgloszenia.
7. Z przeprowadzonego postçpowan Ia sporzqdzana jest notatka stuThowa.
§ 5. 1. Ochronie podlegajq osoby, które dokonaly zgloszenia, majqc uzasadnione podstawy by sqdziá, ze
bçdqce przedmiotem zgloszenia informacje na temat naruszeñ sq prawdziwe w momencie dokonywania
zgloszeñ.
2. Jakiekolwiek §rodki represji, dyskryminacji tub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec
dzialajqcego w dobrej wierze Sygnalisty dokonujqcego zgloszenia bçdq traktowane jako powane naruszenie
zasad regulaminu i sq zabronione.
3. Sygnalista, który dokonal zgloszenia a ktorego dane osobowe zostaly w sposób nieuprawniony ujawnione
oraz, który dowiadczyl jakichkolwiek dziaañ odwetowych, dyskryminacji tub innego rodzaju
niesprawiedliwego traktowania powinien niezwocznie powiadomiá upowanionego Pracownika.
§ 6. 1. Kazde przyjçte zgloszenie jest rejestrowane w rejestrze zgoszeñ.
2. Za prowadzenie rejestru odpowiada upowaniony Pracownik.
3. Rejestr prowadzony jest w postaci zabezpieczonego przed nieuprawnionym dostcpem pliku w postaci
elektronicznej.
4. Rejestr prowadzony jest przy zachowaniu zasad poufnoci.
5. Dane w rejestrze przechowuje sic przez okres 5 tat od przyjçcia zgloszenia.
§ 7. L Dane osobowe zglaszajqcego oraz inne dane pozwalajqce na ustalenie jego tosamoci nie podlegajq
ujawnieniu, chyba ze za wyranq zgoda zglaszajqcego.
2. Osobç dokonujqca zgloszenia naIey kazdorazowo informowaá o okoIicznociach, w których ujawnienie
jej tosamoci stanie sic konieczne np. w razie wszczçcia postçpowania karnego.
3. Sygnalistq jest kazda osoba, która zglasza nieprawidowoci i nie robi tego ze wzglcdu na swój wiasny
interes prawny tub obowiqzek.
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4. Kazde zgloszenie rejestrowane jest jako odrçbna sprawa, z sygnaturq odpowiedniq dia zgoszeñ
sygnalistow, aby zminimalizowaé ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postçpowania.
5. Sygnalista nie staje sic strong postçpowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 Kodeksu
postçpowania administracyjnego, w sprawie toczqcej sic na skutek otrzymanego od niego zgoszenia.
6. Od Sygnalisty nie zqda sic dodatkowych danych osobowych, niz te które zostaly przez niego wskazane
w przekazanym zgloszeniu, nawetjeeIi nie pozwalajq one najednoznaczn4 identyfikacjç.
7. Sygnalista nie jest uczestnikiem ani stronq wszczctego postçpowania.
8. Stronq postçpowania wszczçtego z urzçdu w zwizku ze zgloszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje sic
podmiot wszczynajcy to postçpowanie.
9. Dane Sygnalisty nie sq ujawnianie w 2adnym z dokumentów zwiqzanych z postçpowaniem.
10. W postcpowaniu mona odwoaé sic do numeru sprawy, pod którq zostalo zarejestrowane zgoszenie od
Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.
11. Danych Sygnalisty nie ujawnia sic na wniosek stron lub uczestników postçpowania.
12. Danych Sygnalisty nie zamieszcza sic w rozdzielnikach dokumentów zwiqzanych z postçpowaniem.
13. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postçpowania, które zostalo wszczçte na skutekjego
zgoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informacjç publicznq w ramach sprawy zarejestrowanej,
w zwizku z przekazanym przez niego zgoszeniem.
14. Klauzula informacyjna dotyczca przetwarzania danych osobowych w zwiqzku z prowadzeniem
postçpowania wszczçtego na podstawie zgoszenia przypadku naruszenia prawa (sygnalu) stanowi zahcznik
nr 3 do Regulaminu.
15. Klauzula informacyjna w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty stanowi zat4cznik
nr 4 do Regulaminu.
§ 8. 1. Niezalenie od istnienia wewnctrznego kanalu zgloszeñ nieprawidlowoci pracownik ma prawo
wyboru i dokonania zgoszenia za porednictwem kanatu zewntrznego.
2. Zgloszenie zewnçtrzne w Starostwie jest przyjmowane przez upowanionego Pracownika, który:
1) dokonuje wstcpnej weryfikacj i zgloszenia zewntrznego,
2) przyjmuje zgloszenie zewnçtrzne - w przypadku gdy zgloszenie dotyczy naruszefi w dziedzinie naleqcej do
zakresu dzialania Starostwa,
3) przekazuje zgloszenie zewnçtrzne do organu wlaciwego do podjccia dzialañ nastcpczych - w przypadku
gdy zgloszenie dotyczy naruszeii w dziedzinie nienalecej do zakresu dzialania Starostwa,
4) podejmuje dzialania nastcpcze,
5) przekazuje Sygna1icie informacjc zwrotn.
3. Upowaniony pracownik realizuje zadania wymienione w ust. 2 na podstawie pisemnego upowanienia
Starosty. Wzór upowa2nienia stanowi zakjcznik nr 5 do Regulaminu.
4. Zgloszenia zewnctrzne nieprawidlowoci dokonywane mogq bye poprzez dedykowane poufne kanay
zgloszeñ zewnctrznych funkcjonujce w Starostwie:
1) pisemnie za porednictwem poczty tradycyjnej w zamknictej kopercie z napisem ,,do rak wasnych"
zaadresowanej na adres Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock, z dopiskiem
na kopercie ,,Sygna Z". Przesylka przekazywana jest bezporednio do rk wasnych dla Stanowiska
wymienionego w ust. 1,
2) za pomocq poczty elektronicznej na adres email sygnalzewnpowiat-otwocki.p1,
3) ustnie podczas spotkania z upowanionym Pracownikiem w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 24 przy
ul. Komunardów 10.
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§ 9. Pracownik Biura Kadr jest obowizany zapoznaé pracownikOw Starostwa z tregciq Regulaminu.
Pracownicy Starostwa zobowiqzani sq do podpisania owiadczenia o zapoznaniu sic zjego przepisami. Wzór
owiadczenia pracownika o zapoznaniu sic z przepisami niniejszego Regulaminu stanowi zalcznik nr 6 do
Regulaminu.
§ 10. Upowanienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbçdnym do technicznej obsiugi
adresów poczty elektronicznej: sygna1wewnpowiat-otwocki .pI oraz sygna1zewnpowiat-otwocki.pI,
dedykowanych do przekazywania przez Sygnalistow zgloszeñ wewnçtrznych oraz zewnçtrznych naruszeñ
prawa, stanowi zabcznik nr 7 do Regulaminu. Upowanienie obejmuje wgId do danych, w przypadku gdy
jest to niezbçdne w celu zapewnienia prawidlowej obsiugi technicznej poczty elektronicznej
§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie majq odpowiednie przepisy
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 padziemika 2019 r. w sprawie ochrony
osób zglaszajqcych naruszenie prawa Unii oraz przepisy prawa poiskiego.
§ 12. Nadzór nad realizacjq niniejszego Zarzqdzenia powierza sic Samodzie!nemu Stanowisku ds. Kontroli
w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

STAROSTA
Szczegielniak

uf ds[ 11on4n
Stanowisko

l.a....
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adwokat

Zalqcznik Nr 1 do Zacznika

Upowaznienie do przyjmowania i weryfikacji zgloszeñ, podejmowania dzialañ
nastçpczych oraz przetwarzania danych osobowych w zwiqzku z wewnçtrznymi
zgloszeniami naruszeñ prawa
Imiç i nazwisko osoby upowa2nionej: Katarzyna Chmielewska
Data nadania upowaznienia .........................................................
Zakres upowaznienia
Upowazniam Paniq do przyjmowania i weryfikacji zgloszeñ, podejmowania dzialañ nastçpczych oraz
przetwarzania danych osobowych dia, których administratorem jest Powiat Otwocki reprezentowany
przez Starostç, w zwizku z wewnçtrznymi zgloszeniami naruszeñ prawa wplywajcymi do Starostwa
Powiatowego w Otwocku zwanego dalej Starostwem, od Sygnalistow.
Upowanienie obejmuje prawo do przetwarzania danych Sygnalistów oraz osób wskazanych w
zgloszeniach przekazywanych przez Sygnalistów w zakresie niezbçdnym do realizacji
wewnçtrznego ,,Regulaminu przyjmowania zgloszeñ nieprawidlowoci oraz ochrony sygnalistOw".
Wskazane czynnoci bçdq realizowane z wykorzystaniem sprzçtu oraz narzçdzi udostçpnionych
przez Starostwo.
Upowanienie obejmuje zbieranie danych, wg1d do danych, kopiowanie, przesylanie, stosowanie
pseudonimizacji, niszczenie p0 ustaniu przydatnoci oraz inne czynnoci jeIi jest to niezbçdne do
prawidlowej obsiugi zgloszen zgodnie z ,,Regulaminem przyjmowania zgloszeñ nieprawidlowoci oraz
ochrony sygnalistow" obowi4zujcym w Starostwie oraz zgodnie z Dyrektywq Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 padziemika 2019 r. w sprawie ochrony osób
zglaszajqcych naruszenia prawa Unii.
Owiadczenie osoby upowaznionej:
Owiadczam, 2e zapoznalemlam sic z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a tak2e
wewnçtrznym ,,Regulaminem przyjmowania zgloszeñ nieprawidlowoci oraz ochrony sygnalistów"
obowiqzujcymi w Starostwie i zobowizujç sic do przestrzegania zasad
w nich zawartych. Zobowiqzujç sic do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których
otrzymam dostçp, a take metod ich zabezpieczeñ w poufnoci, take po ustaniu upowainienia.
Owiadczam, ze wykonujc swoje obowizki zapewniç nale2ytq poufnoé danych sygnalisty oraz
danych zawartych w zgloszeniach.

Podpis osoby otrzymujcej upowa2nienie.............................................................
Podpis osoby nadajcej upowanienie .................................................................
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Zalqcznik Nr 2 do Zal4cznika
Formularz zgloszenia nieprawidlowosci

Karta nr 1

Formularz zgloszenia nieprawidlowosci
WvDelnia osoba zlaszaiaca
Imie

Nazwisko
adres e-mail

adres korespondencyj fly

Wipelnia osoba przyjmujca zgloszenie
Sygnatura sprawy

Karta nr la

Formularz zgloszenia nieprawidlowosci
Wvnelnia osoba nrzvi mu i aca zgioszenie
Sygflatura sprawy
Imie i nazwisko osoby przyjmujcej
zloszenie
Data przyjçcia zgloszenia
Termin potwierdzenia wplywu
zgloszenia

Wypelnia osoba gzaj &ca
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Pracownik
Byly pracownik
Kandydat do pracy
Informacje dotyczqce zglaszajcego
(prosze zaznaczyc odpowiedniq
kategoriç)

Uslugodawca
Wykonawca
Wolontariusz
Sta.ysta
inne
zamówieñ publicznych,
uslug, produktOw i rynków finansowych,
zapobieganiu praniu pieniçdzy i finansowaniu
terroryzmu,
bezpieczeñstwa produktów i ich zgodnoci z wymogami,
bezpieczeñstwa transportu,
ochrony rodowiska,
ochrony radiologicznej i bezpieczenstwajdrowego,

Obszar zglaszanej nieprawidlowoci
(proszç wskazaá j ednq z 15 kategorii)

bezpieczeñstwa 2ywno§ci i pasz,
zdrowia i dobrostanu zwierzqt,
zdrowia publicznego,
ochrony konsumentOw,
ochrony prywatnoci i danych osobowych,
bezpieczeñstwa sieci i systemów informatycznych,
interesów finansowych Unii Europejskiej,
rynku wewnetrznego Unii Europejskiej w tym zasad
konkurencji i pomocy pañstwa oraz opodatkowania osób
prawnych.

Opis zglaszanej nieprawidlowoci
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Osoba, której dzialanie lub zaniechanie
dotyczy (imiç i nazwisko, stanowisko
slubowe)
Kiedy miala miej see nieprawidIowoé
Zglaszane dowody
wiadek zdarzenia
Dane osoby, która zostala
pokrzywdzona na skutek
nieprawidlowoci
Owiadczam, ze zapoznalem sic z klauzulq informacyjnq w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych
sygnalisty stanowi4c4 zahcznik nr 4 do ,,Regulaminu przyjmowania zgloszeñ nieprawidlowoci oraz
ochrony sygnalistow".

Podpis zglaszajqcego

Data zgloszenia
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Zalcznik Nr 3 do Zahlcznika
Klauzula informacyjna dotycz4ca przetwarzania danych osobowych w zwiqzku z prowadzeniem
postepowania wszczçtego na podstawie zgloszenia przypadku naruszenia prawa (sygnalu)
Stosownie do art. 14 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogolne rozporzdzenie
o ochronie danych), (dalej zwane ,RODO") informujemy. ze
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pañstwa danych osobowych jest Powiat Otwocki reprezentowany przez Starostç z siedzib
przy ul. Górnej 13, 05-400 Otwock.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowaé sic z wyznaczonym przez
administratora Inspektorem Ochrony Danych Paniq Dariq Bartnickq pod adresem e-mail: iod@powiatotwocki.pl tub pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. CEL PRZETWARZANIA
Pani/a dane osobowe bçdq przetwarzane w celach zwiqzanych prowadzeniem postçpowania w zwizku ze
zgloszonym przypadkiem naruszenia prawa, na podstawie: obowizku prawnego wynikajqcego z przepisów
ustawy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 padziemika 2019 r. w sprawie
ochrony osób zglaszajcych naruszenie prawa Unii (zgodnie z art. 6 lit. c RODO),
IV. TERMIN PRZETWARZANIA
Pani/a dane osobowe bçd4 przetwarzane przez okres 5 tat.
V. ODBIORCY DANYCH
Dane mogq bye udostçpnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom, którym administrator powierzyl przetwarzanie danych.
VI. PRAWA OSOBY, KTOREJ DANE DOTYCZ4
Posiada Panli prawo 24dania dostçpu do swoich danych osobowych, a take ich sprostowania (poprawiania).
Przysluguje Pani/u take prawo do 2qdania usuniçcia tub ograniczenia przetwarzania, a take sprzeciwu na
przetwarzanie, przy czym przysluguje ono jedynie w sytuacji, jeeIi dalsze przetwarzanie nie jest niezbçdne do
wywi4zania sic przez Administratora z obowizku prawnego i nie wystgpujq inne nadrzçdne prawne podstawy
przetwarzania.
VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa
UODO (uodo.gov.pl)
VIII. PRZEKAZANIE DANYCH DO PANSTW TRZECICH
Pani/Pana dane bqdq nie udostçpnione do pañstwa trzeciego tub organizacji miçdzynarodowej.
IX. PROFILOWANIE
Pani/a dane bqdq nie podlegaly profilowaniu tub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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Zacznik Nr 4 do Zacznika
Klauzula informacyjna w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogolne rozporzdzenie
o ochronie danych), (dalej zwane ,,RODO") informujerny, ze
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pañstwa danych osobowych jest Powiat Otwocki reprezentowany przez Starostç z siedzib
przy ul. Górnej 13, 05-400 Otwock.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowaé sic z wyznaczonym przez
administratora Inspektorem Ochrony Danych Pani4 Dark Bartnickq pod adresem e-mail: iod@powiatotwocki.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. CEL PRZETWARZANIA
Pani/a dane osobowe bqdq przetwarzane w celach zwizanych ze zglaszanymi przypadkami naruszenia prawa,
na podstawie: obowizku prawnego wynikajcego z przepisów ustawy dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 paidziernika 2019 r. w sprawie ochrony osób zglaszajcych naruszenie prawa
Unii (zgodnie z art. 6 lit. c RODO), a tak2e dobrowolnej zgody, jeeli nie decyduje sic Pan/i na zachowanie
poufnoci danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. I lit, a RODO).
IV. TERMIN PRZETWARZANIA
Pani/a dane osobowe bqd4 przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zgoszenia.
V. ODBIORCY DANYCH
Administrator zapewnia poufnoci Pani/a danych, w zwkzku z otrzymanym zgoszeniem. W zwi4zku Z tym
dane mogq bye udostcpnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom, którym administrator powierzyl przetwarzanie danych.
VI. PRAWA OSOBY, KTOREJ DANE DOTYCZ4
Posiada Pan/i prawo zdania dostcpu do swoich danych osobowych, a takze ich sprostowania (poprawiania).
Przysluguje Pani/u take prawo do qdania usuniçcia lub ograniczenia przetwarzania, a take sprzeciwu na
przetwarzanie, przy czym przysluguje ono jedynie w sytuacji, jee1i dalsze przetwarzanie nie jest niezbçdne do
wywiqzania sic przez Administratora z obowizku prawnego i nie wystypujq inne nadrzçdne prawne podstawy
przetwarzania. Wyraon4 zgodc mozna wycofaé w dowolnym momencie. Cofniçcie zgody nie bçdzie mialo
wplywu na zgodnoá z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przedjej cofniçciem
VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przystuguje PanilPanu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa
UODO (uodo.gov.pl)
VIII. PRZEKAZANIE DANYCH DO PANSTW TRZECICH
Pani/Pana dane bçdq nie udostçpnione do pañstwa trzeciego lub organizacji miçdzynarodowej.
IX. PROFILOWANIE
Pani/a dane bdq nie podlegaly profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
X. DOBROWOLNOSC PODANIA DANYCH OSOOWYCH
Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych bçdzie skutkowalo rozpatrzeniem sygnalu anonimowo,
co uniemoliwi sprawdzenie przebiegu postepowania.
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Zalcznik Nr 5 do Zalcznika

Upowa±nienie do przyjmowania i weryfikacji zgloszeñ, podejmowania dzialañ
nastçpczych oraz przetwarzania danych osobowych w zwhjzku z zewnçtrznymi
zgloszeniami naruszeñ prawa
Imiç i nazwisko osoby upowaznionej: Katarzyna Chmielewska
Data nadania upowa2nienia .........................................................
Zakres upowanienia
Upowazniam Paniq do przyjmowania i weryfikacji zgloszeft, podejmowania dzialañ nastçpczych oraz
przetwarzania danych osobowych dia, których administratorem jest Powiat Otwocki reprezentowany
przez Starostç, w zwizku z zewnçtrznymi zgloszeniami naruszeñ prawa wplywajcymi do Starostwa
Powiatowego w Otwocku zwanego dalej Starostwem, od Sygnalistow.
Upowaznienie obejmuje prawo do przetwarzania danych Sygnalistów oraz osOb wskazanych
w zgloszeniach przekazywanych przez Sygnalistów w zakresie niezbçdnym do realizacji
wewnçtrznego ,,Regulaminu przyjmowania zgloszeñ theprawidlowoci oraz ochrony sygnalistOw".
Wskazane czynnoci bqdq realizowane z wykorzystaniem sprzçtu oraz narzçdzi udostçpnionych
przez Starostwo.
Upowaznienie obejmuje zbieranie danych, wglqd do danych, kopiowanie, przesylanie, stosowanie
pseudonimizacji, niszczenie p0 ustaniu przydatnoci oraz inne czynnoci je1i jest to niezbedne do
prawidlowej obsiugi zgloszeñ zgodnie z ,,Regulaminem przyjmowania zgloszeñ nieprawid1owoci oraz
ochrony sygnalistow" obowiqzujcym w Starostwie oraz zgodnie z Dyrektywq Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 padziemika 2019 r. w sprawie ochrony osób
zg1aszajcych naruszenia prawa Unii.
Owiadczenie osoby upowaznionei:
Owiadczam, ze zapoznalemlam sic z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a tak2e
wewnçtrznym ,,Regulaminem przyjmowania zgloszeñ nieprawidlowoci oraz ochrony sygnalistów"
do przestrzegania zasad
sic
obowiqzujqcymi w Starostwie i zobowiqzujc
w nich zawartych. Zobowüzujç sic do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których
otrzymam dostçp, a take metod ich zabezpieczeñ w poufnoci, take p0 ustaniu upowaznienia.
Owiadczam, ze wykonuj4c swoje obowizki zapewniç na1eytq poufnoé danych sygnalisty oraz
danych zawartych w zgloszeniach.

Podpis osoby otrzymujcej upowaznienie.............................................................

Podpis osoby nadajcej upowa.thienie .................................................................
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Za1cznik Nr 6 do Zalcznika

Wzór oswiadczenia pracownika o zapoznaniu sic z przepisami Regulaminu przyjmowania zgloszen
nieprawidlowosci oraz ochrony Sygnalistów

Otwock, dn....................

Oswiadczenie Pracownika o zapoznaniu sic z przepisami Regulaminu przyjmowania zgloszeñ
nieprawidlowoci oraz ochrony Sygnalistow w Starost'wie Powiatowym w Otwocku

Owiadczam, ze zapoznalem sie/zapoznaam sic z przepisami Regulaminu przyjmowania zgloszeñ
nieprawidlowoci oraz ochrony Sygnalistow w Starostwie Powiatowym w Otwocku i zobowizujç sic do ich
przestrzegania.

podpis pracownika
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Zaqcznik Nr 7 do Zal4cznika
Upowaznienie do przetwarzania danych w zwüzku ze zgtoszeniami naruszeñ prawa
dia, których administratorem jest Powiat Otwocki reprezentowany przez Starostç
Imiç i nazwisko osoby upowanionej .........................................
Data nadania upowanienia. .........................................................
Zakres upowaznienia
Upowaniam Pana do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbçdnym do technicznej obshtgi poczty
elektronicznej - sygna1wewnpowiat-otwocki.p1 oraz sygna1zewnpowiat-otwocki.pI, dedykowanych do
przekazywania przez Sygnalistów zgloszeñ wewnçtrznych i zewnçtrznych naruszenia prawa do Starostwa
Powiatowego w Otwocku, zwanego dalej Starostwem.
Upowanienie obejmuje prawo do przetwarzania danych Sygnalistów oraz osób wskazanych w zgloszeniach
przekazywanych przez Sygnalistow.
Wskazane czynnoci bqd4 realizowane z wykorzystaniem sprzetu oraz narzçdzi udostepnionych przez
Starostwo.
Upowanienie obejmuje wg1d do danych, w przypadku gdy jest to niezbedne w celu zapewnienia
prawidlowej obshigi technicznej poczty elektronicznej - sygna1wewnpowiat-otwocki.pI oraz
sygna1zewnpowiat-otwocki.p1
Owiadczenie osoby upowa.nionej:
Owiadczam, ze zapozna4em/am sic z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a takze
wewnctrznym ,,Regulaminem przyjmowania zgoszeñ nieprawid1owoci oraz ochrony sygnalistów"
obowizujqcymi w Starostwie i zobowizujç sic do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowizujç sic do
zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostcp, a takze metod ich zabezpieczeñ
w poufnoci, take p0 ustaniu upowa.thienia.
Owiadczam, ze wykonujc swoje obowizki zapewniç na1eyt4 poufnoé danych sygnalisty oraz danych
zawartych
w zgloszeniach
przekazywanych
na
adresy
sygna1wewnpowiat-otwocki.p1 oraz
sygna1zewnpowiat-otwocki.p1.

Podpis osoby otrzymujjcej upowaznienie.............................................................
Podpis osoby nadajcej upowaznienie..................................................................
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