OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH INFORMACJE O PODEJRZENIU WYSTĄPIENIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU JEDNOSTKI
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich,
siedziba, Łódź ul. Piotrkowskiej 175, tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,
reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych:
e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej:
zim.lodz.bip-e.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych w ZIM odbywa się w celu wszczęcia przez kierownika jednostki
postępowania wyjaśniającego mającego na uwadze weryfikację przestrzegania norm prawnych,
etycznych i moralnych oraz zobowiązań wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych
powierzonych jednostce*.
4. Podstawę prawną zorganizowania ww. procesu i związanego z tym przetwarzania danych
osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO **, są następujące zobowiązania nałożone
na kierownika jednostki:
1) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
- art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
2) zawiadamianie właściwego rzecznika dyscypliny o ujawnionych okolicznościach,
wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych – art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);
5. podejmowanie, w imieniu Beneficjenta Miasta Łodzi, środków zwalczania nadużyć finansowych
naruszających interesy finansowe Unii – art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych w związku z Wytycznymi w zakresie postępowania z podejrzeniami
nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020***.
6. Podanie danych jest dobrowolne. Wysłanie zgłoszenia bez ich podania nie powoduje
zaniechania wszczęcia postępowania wyjaśniającego w ZIM.
7. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dane będą anonimizowane.
8. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niż te, które są upoważnione na podstawie
prawa.
9. Osobie, która podała swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, kontroli oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo
do usunięcia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego z uwagi na konieczność
wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa nie przysługuje.
10.Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych
osobowych.
11.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
*

na podstawie zarządzenia Nr 570/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Inwestycji
Miejskich realizacji zadań inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi jako inwestora zadań
inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady
Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji
Miejskich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.). również w ramach umów o dofinansowanie Projektów.
** 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;
*** wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz Strategią w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji
i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przyjętą uchwałą
Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 285/16 z dnia 15 marca 2016 r., zmieniona uchwałą Nr 821/16 z dnia 19 lipca 2016 r. oraz
uchwałą Nr 1192/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

