Informacje o ochronie danych osób zaangażowanych w zgłoszenie nieprawidłowości
lub naruszeń prawa

Cel przetwarzania danych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zbadania i wyjaśnienia skargi dotyczącej ws. niewłaściwego
postępowania, sprzecznego z obowiązującym prawem i / lub naszym kodeksem postępowania, w
ramach grupy INDUS. W tym celu jesteś obecnie wymieniony jako uczestnik.
Podstawa prawna
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów. Obejmują one
badanie sytuacji, co do których istnieje podejrzenie, że w stosunku do INDUS i jego spółek
stowarzyszonych, miało miejsce niezgodne z prawem lub kodeksem postępowania zdarzenie.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje badanie zgłoszonych incydentów.
Źródła i kategorie danych osobowych
Dane osobowe, które przetwarzamy o Tobie we wspomnianym kontekście, pochodzą albo od osoby
zgłaszającej naruszenie (może to być np. pracownik lub partner biznesowy INDUS lub holdingu INDUS)
albo z naszych własnych badań (np. poprzez ocenę logów systemu informatycznego). Kategorie danych
obejmują informacje służące do identyfikacji (np. nazwisko, numer personalny, adres IP) oraz informacje
opisujące zachowanie w określonym przedziale czasu.

Odbiorcy
Przechowujemy informacje o Tobie w tajemnicy. Być może będziemy jednak musieli przekazać je
osobom wewnętrznym i zewnętrznym (np. ekspertom) w celu dalszego zbadania. Innymi odbiorcami
mogą być władze i inne organy, o ile jest to konieczne w celu ścigania przestępstwa lub ochrony
interesów prawnych. Ponadto, usługodawcy mogą mieć możliwość przeglądania danych, które dostarcza
lub utrzymuje nasza infrastruktura IT. Jednakże są oni oddzielnie zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Okres przechowywania
Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak są one potrzebne do wyżej wymienionych celów. Lub
tak długo, jak wymagają tego ustawowe okresy przechowywania.
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Twoje prawa jako strony, której dotyczy zgłoszenie
Jako uczestnik masz następujące prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO), pod
warunkiem spełnienia wymogów prawnych: Prawo do informacji, Prawo do sprostowania, Prawo do
usunięcia, Prawo do ograniczenia przetwarzania, Prawo do przenoszenia danych, Prawo do sprzeciwu.
Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na wyważeniu prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo
sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Muszą być ku temu uzasadnione powody, które wynikają z
konkretnej sytuacji. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych
w związku z przetwarzaniem danych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Obiecujemy dokładnie zbadać sprawę. Decyzje nie są podejmowane automatycznie, ale starannie
ważone.

Odpowiedzialny i inspektor ochrony danych
Operator systemu sygnalistów (z=osób zgłaszających nieprawidłowości i naruszenia prawa)
odpowiadający za przetwarzanie danych:
INDUS Holding AG
Kölner Str. 32
51429 Bergisch Gladbach
Niemcy
+49 (0) 2204 4000-0
indus@indus.de

Z inspektorem ochrony danych INDUS można skontaktować się pod adresem:
fox-on data protection GmbH
Pollerhofstrasse 33a
51789 Lindlar
Niemcy
dsb@fox-on.com
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