ZGŁOSZENIE O NARUSZENIU PRAWA
Formularz służy do przekazania informacji o naruszeniu prawa przez Pracownika
Urzędu Gminy Pruszcz Gdański tj. działania lub zaniechania niezgodnego z prawem
lub mającego na celu obejście prawa dotyczącego:
1)

zamówień publicznych;

2)

usług, produktów i rynków finansowych;

3)

zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

4)

bezpieczeństwa transportu;

5)

ochrony środowiska;

6)

zdrowia i dobrostanu zwierząt;

7)

zdrowia publicznego;

8)

ochrony prywatności i danych osobowych;

9)

bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

10)

interesów finansowych Unii Europejskiej;

11) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy
państwa oraz opodatkowania osób prawnych
Dane dotyczące Zgłaszającego:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………….……………………….
Jestem pracownikiem Urzędu zatrudnionym na stanowisku*
………………………………………………………………………………………………………………..
Jestem osobą ubiegającą się o zatrudnienie w Urzędzie na stanowisko*
………………………………………………………………………………………………………………..
Jestem byłym pracownikiem Urzędu zatrudnionym na stanowisku*
……………………………………………………………………………………………………….……….
Jestem osobą świadczącą pracę w Urzędzie na innej podstawie niż stosunek pracy tj. na
podstawie*:
…………………………………………………………………………………….……………….…….……
Jestem stażystą odbywającym staż w Urzędzie*
Jestem stażystą, który odbył staż w Urzędzie* ………………………………………………...
Dane osoby, która dopuściła się naruszenia prawa:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………..……………………………………….
Miejsce pracy – Urząd Gminy Pruszcz Gdański.
Przybliżona data wystąpienia naruszenia prawa: …………………………….………………….…….

Opis naruszenia prawa:………………………………………………………….………………………...
…………………………………………………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………….……………………….
Informacje mające związek ze zgłoszeniem:…………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………….………………….
……………………………………………………………………………………….……………………….
Adres do kontaktu lub adres poczty elektronicznej Zgłaszającego:
…………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………….…………..
Materiały dowodowe (nie są wymagane)
………………………………………………………………………………………………………………...
Wykaz świadków (nie jest wymagany)
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………

Podpis Zgłaszającego

*niewłaściwe

skreślić

Celem podania adresu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej jest
umożliwienie kontaktu ze Zgłaszającym w przypadkach o których mowa w § 9 ust. 1
pkt 3, 5, 6, 8 Regulaminu.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z art. 13 RODO*:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych po wpłynięciu zgłoszenia do Urzędu Gminy
Pruszcz Gdański będzie Wójt Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Juszkowie przy ul. Zakątek
1.
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, będzie miała Pani/Pan
prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@pruszczgdanski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia o naruszeniu
prawa.
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO* w związku z zarządzeniem
nr 199/2021 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia1 grudnia 2021 r.
5. Osoba zgłaszająca naruszenie prawa może wyrazić zgodę na udostępnienie jej danych
osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*. Zgoda jest całkowicie dobrowolna i może zostać
wycofana w każdej chwili.
6. Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia. Zgłoszenia
anonimowe nie będą rozpatrywane przez Administratora.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu zgodnie z
przepisami prawa oraz przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji
dokumentów.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ujawnienia im danych
na mocy przepisów prawa. Będą nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np.
informatyczne, pocztowe).
9. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania kopii
danych osobowych, żądania sprostowania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania,
oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

10. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do
wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie należy złożyć w formie pisemnej do
administratora.
*Rozporządzenie 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).

