KLAUZULA INFORMACYJNA BEYOND.PL SP. Z O.O. DLA
SYGNALISTÓW
W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIAMI ANTYKORUPCYJNYMI
Administratorem danych osobowych jest Beyond.pl Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. A.
Kręglewskiego 11A. W Beyond.pl Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod adresem: iod@beyond.pl.
Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w zgłoszeniach antykorupcyjnych dla celów
weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a także dla celów zapobiegania i
wykrywania nieprawidłowości w obszarze związanym z polityką antykorupcyjną.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na weryfikacji zgłaszanych informacji i prowadzeniu
postępowań wyjasniających oraz zapobieganiu i wykrywaniu nieprawidłowości w obszarze polityki
antykorupcyjnej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów lub do
upływu okresu przyjętego przez Administratora dla retencji danych osobowych, ale nie dłużej niż
zezwalają na to przepisy prawa.
Udostępniane dane osobowe mogą być przekazane wlaściwym organom państwowym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:







dostępu do swoich danych
sprostowania danych lub ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie
umowy,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwaarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą – wobec przeztwarzania realizowanego na
podstawie przesłanki uzasadnionego interesu Administratora,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile została ona wyrażona; cofnięcie
zgody nie wplywa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Siedziba firmy: ul. A. Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań, NIP: 782-23-24-152,
KRS: 0000237620 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 10 790 800,00 PLN

1

W przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem,
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i
prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. W razie potrzeby,
podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą
zgłoszenia. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację
uzasadnionych interesów Administratora w postaci weryfikacji zgłoszenia i przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego.
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