
Klauzula informacyjna dla składających zawiadomienia o naruszeniach  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 - RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) 
informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych przy 
ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
pod adresem - iod@abm.gov.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia, zgłoszenia 
dotyczącego naruszeń w Agencji Badań Medycznych, przeprowadzenia działań 
następczych oraz ewentualnego podjęcia czynności związanych z przekazaniem 
zgłoszenia odpowiednim organom.  

4. W zależności od rodzaju naruszeń objętych przedmiotem zgłoszenia Pana/Pani dane 
osobowe w zakresie zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, realizowania przez Administratora zadań w interesie 
publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. 
o Agencji Badań Medycznych,  

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przez 
który należy rozumieć przeprowadzenie działań następczych dotyczących 
naruszenia u Administratora oraz ewentualnego przekazania zgłoszenia 
odpowiednim organom ścigania.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w okresie rozpoznania zgłoszenia  
o naruszeniu, do czasu zakończenia działań następczych oraz przechowywane będą 
w celach archiwalnych przez okres przechowywania zgodny z Instrukcją kancelaryjną 
i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub do czasu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom 
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub wykonujących zadania 
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują 
systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia 
teleinformatyczne, świadczące usługi pocztowe lub niszczenia dokumentacji. 
W szczególności Pana/Pani dane mogą być przekazane do Ernst & Young spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k zapewniającej narzędzie IT do 
zgłaszania naruszeń - EY VIRTUAL COMPLIANCE OFFICER (“VCO”). Narzędzie 
VCO chroni poufność i bezpieczeństwo danych. Dostęp do takich danych jest 
ograniczony, a zasady i procedury dotyczące danych mają na celu zabezpieczenie 
danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy ujawnieniem. Dane mogą być 
także przekazane przez Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Consulting sp. k do Microsoft świadczącej dla niej usługi chmury obliczeniowej 
Microsoft Azure. Miejsce przechowywania danych w chmurze obliczeniowej Microsoft 
Azure znajduje się w Holandii. Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Consulting sp. k może przekazać dane do spółek z grupy EY. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

8. Posiada Pana/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
ich usunięcia. Przysługuje także Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, 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. 
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9. Posiada Pana/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 
naruszenia oraz informacja zwrotna w sprawie zostaną przekazane na konto 
zgłoszeniowe umieszczone w narzędziu VCO lub na adres do kontaktu (o ile został 
podany). Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić weryfikację 
zgłoszenia i przeprowadzenie działań następczych. 

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 
międzynarodowej. 

 

 


