
Data sporządzenia: 

Dane zgłaszającego*:  

Imię i nazwisko: 
*Dotyczy zgłoszeń imiennych 

Dane kontaktowe: 

Treść zgłoszenia 

1. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji 
o nieprawidłowościach 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

2. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły  lub mogą doprowadzić do  wystąpienia 
nieprawidłowości 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie 

…………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………… 

4. Wskazanie ewentualnych świadków  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać 
się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia 

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 

1) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, 

2) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty                         
i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, 

3) znany jest mi obowiązujący Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Szkole/Przedszkolu/Zespole, 

4) jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zgłaszanie informacji nieprawdziwych, jaka  ciąży na 
mnie zgodnie z przepisami prawa.  

 

……………………………………………………………………..…….. 

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia 

 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty* 

Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze 
zgłoszeniem Naruszenia. 

…………………………………… 

                                                                                                                                    Data i podpis 

*dotyczy wyłącznie osób dokonujących zgłoszenia imiennie 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty* 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy iż: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach z siedzibą 
Chwałowice 247, 27-100 Iłża,  e-mail: sekretariat@sosw-chwalowice.pl 
Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z wyznaczonym 
przez Administratora inspektorem ochrony danych w siedzibie Administratora.  
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na 
podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) lub dobrowolnej 
zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat w przypadku wszczęcia postępowania. 
Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane 
mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, 
którym administrator powierzył przetwarzanie danych. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, 
jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie 
występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 
Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie 
do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 
Pani/Pana dane będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
Podanie danych jest dobrowolne.  

*dotyczy wyłącznie osób dokonujących zgłoszenia imiennie 

 


