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Załącznik nr 2 

Do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych  

w MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. 

 

Formularz zgłoszenia wewnętrznego 
 

 

Data zgłoszenia: 

Dane osobowe (wypełnić w przypadku, gdy zgłoszenie nie jest anonimowe) 

 

Imię i nazwisko: 

 

Dane do kontaktu:  

Rodzaj nieprawidłowości 

 korupcja  konflikt interesów  mobbing  inne …………………………………………………………. 

 

 

Czy zdarzenie zostało zgłoszone do innego organu (jeżeli tak, do jakiego) 

 

 

Opis zdarzenia (czas, miejsce, opis, dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, dane poszkodowanych, ew. świadków, dowody, kontakt zwrotny) 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

………………………………………………………………………………………………………….……… 
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Klauzula Informacyjna dla osoby dokonującej zgłoszenia 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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 osobowych, RODO) informuję Panią/Pana, że: 

1. Administratorem danych osobowych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka  
z o.o., ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl; 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia, podejmowania działań następczych, 
włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie  
o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej. 

3. Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych jest art. 6 ust. 1 pkt lit. c RODO 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie zostanie Pani/Pan 
poinformowana/y o przyjęciu zgłoszenia ani jego rozpatrzeniu. Brak danych może utrudnić 
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, jeśli np. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych 
informacji o opisanym zdarzeniu.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia. 
 
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich uzyskania na podstawie 

przepisów prawa. 
 
7. Przysługujące Pani/Panu prawa to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do sprzeciwu.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do 
innego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, 
swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia; 

9. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. powołało Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@mpec.przemysl.pl  
lub telefonicznie 16 670 74 02 wew. 250 

 




