
 

Załącznik nr  2 do procedury 
zgłaszania przypadków 
nieprawidłowości oraz ochrony 
osób dokonujących zgłoszeń 

 
Formularz zgłoszenia 

w Urzędzie Gminy Lubomino 
(nazwa jednostki) 

Data sporządzenia: 

Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy       TAK   NIE 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko lub funkcja:  

Dane kontaktowe: 

Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych   :         TAK   NIE     

 

 

 Treść zgłoszenia 
Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, 
którą posiadasz: (z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, 
którą chcesz opisać) 

• Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie 
(nazwiska, stanowiska). 

• Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości. 

• Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić? 

• Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal? 

• Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w urzędzie, 
media, inne władze). 

• Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami? 

• Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie 

nieprawidłowości? 

Fakultatywnie: Dowody i świadkowie 
Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków 

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia 
Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 

1) działam w dobrej wierze, 
2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są 

prawdziwe, 

3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści, 
4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie 

znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, 
5) znana jest mi obowiązująca w Urzędzie Gminy Lubomino  procedura zgłaszania 

przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 
 
                                                                         … ……………………………………………………….. 
                                                               data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia 

                                                               (nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu) 



 

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE 

GMINY LUBOMINO W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM PROCEDURY ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ  

(Zarządzenie Wójta Gminy Lubomino z dnia 3 grudnia 2021 r. Nr Or.120.23.2021) 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Danych Osobowych jest: 

Wójt Gminy Lubomino – Andrzej Mazur, w zakresie danych przetwarzanych  

w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z Administratorem Danych Osobowych – można się skontaktować poprzez adres email 

andrzej.mazur@lubomino.ug.gov.pl, telefonicznie pod nr 089-532-44-50  lub pisemnie na adres 

siedziby administratora - ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino.  

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 

może się Pani / Pan skontaktować poprzez: 

• adres  e-mail: iod@lubomino.pl 

• adres e-mail:  fundusze@lubomino.ug.gov.pl  

• telefonicznie  089-532-44-61 

• lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy w Lubominie 

– ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA 
PRAWNA  

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  wdrożenia procedury zgłaszania przypadków 

nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń. 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, 

nie będą podlegały profilowaniu. 

ODBIORCY DANYCH 
 

Administrator Danych Osobowych udostępnia dane osobowe: 

• uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom, w tym organom, podmiotom 

publicznym 

• podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych 

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, za 

wyjątkiem danych dotyczących utraconego dowodu osobistego. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu bądź przez 

okres wynikający z przepisów prawa – Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 57 z późn. 

zm.) 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo: 

• dostępu do Pani/Pana danych; 

• prawo żądania sprostowania (poprawiania);  

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• prawo do usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym; 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych; 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE 

GMINY LUBOMINO W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM PROCEDURY ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ  

(Zarządzenie Wójta Gminy Lubomino z dnia 3 grudnia 2021 r. Nr Or.120.23.2021) 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 
ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy 

lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Pani / Pana dane osobowe są pozyskiwane w oparciu o przepisy prawa. 

Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora   

w innych celach, niż wyrażone w zgodzie. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym. Jest Pani / Pan zobowiązana/y do ich podania, konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie niemożność załatwienia sprawy. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się jedynie na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność załatwienia sprawy. 

 



 

 


