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Obowiązek informacyjny w zakresie zgłaszania nieprawidłowości 
 PORTA KMI POLAND S.A. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwane 
dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Porta KMI Poland spółka akcyjna 
z siedzibą w Bolszewie, NIP: 5850006204, KRS: 0000838758. 

2) Nasze dane kontaktowe to: info@porta.com.pl, adres korespondencyjny Bolszewo (84-239), ul 
Szkolna 54. 

3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: 
IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta”,  
ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia lub pod adresem ADO (pkt 2). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia Pani\Pana 
zgłoszenia, w tym prowadzenia rejestru zgłoszeń. Pani/Pana dane osobowe będą również 
przetwarzane w celu prowadzenia działań następczych w przypadku podjęcia zgłoszenia przez 
ADO. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 : 
a. lit. c RODO (w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, przy czym 

obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia 
prawa), 

b. lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes ADO lub strony trzeciej), przy czym prawnie 
uzasadnionym interesem ADO lub strony trzeciej jest ustalenie, dochodzenie lub 
obrona przed roszczeniami).  

6) Podanie danych jest wymagane przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia 
prawa. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem przyjęcia zgłoszenia, ponieważ ADO 
nie przyjmuje oraz nie rozpatruje zgłoszeń anonimowych.  

7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  
a. uprawnione organy publiczne, 
b. podmioty współpracujące z ADO w zakresie obsługi zgłoszeń, przy czym kategoriami 

takich odbiorców mogą być np. usługodawcy IT (w szczególności dostawca platformy 
informatycznej do przyjmowania oraz obsługi zgłoszeń: E-nform Sp. z o.o., ul. Laurowej 
39, 03-197 Warszawa, KRS: 0000684093), podmioty świadczące usługi pocztowe  
lub kurierskie,  podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, usługi konsultingowe 
lub detektywistyczne oraz usługi w zakresie obrony lub dochodzenia roszczeń). 

8) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych 
w pkt 5: 

a. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą 
przetwarzane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia. Termin ten może zostać 
wydłużony o okres przedawnienia roszczeń lub do momentu prawomocnego 
zakończenia sprawy. 

b. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane 
do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych w tym celu lub do czasu przedawnienia roszczeń.  

9) Informujemy o przysługującym prawie do  

a. dostępu do swoich danych osobowych,  
b. sprostowania swoich danych osobowych, 
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
d. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden cel przetwarzania,  

e. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie 

uzasadnionych celów ADO,  

10) Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z Inspektorem 
Ochrony Danych lub ADO (pkt 2, 3). 

11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

12) ADO nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
13) ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny 

sposób mogących wpłynąć na sytuacje osób, których dane dotyczą. 


