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Klauzula informacyjna w zakresie zgłaszania 

nieprawidłowości 

Privacy notice for whistleblowers 

Prosimy mieć na uwadze, że niniejsza klauzula nie 

wyklucza stosowania się jakichkolwiek odrębnych 

zasad dotyczących zgłaszania nieprawidłowości ani 

ogólnych polityk w zakresie przetwarzania danych 

osobowych, które są obecnie stosowane lub zostaną 

wprowadzone w firmie Aura. 

Administratorem danych osobowych 

przekazywanych przez sygnalistę w rozumieniu 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

(„RODO”) jest Aura Group, Inc. ("Aura" lub 

"Administrator Danych"). W niniejszej klauzuli 

termin "dane osobowe" odnosi się do wszelkich 

identyfikujących informacji przekazanych przez 

sygnalistę nieprawidłowości, które dotyczą 

domniemanego sprawcy, świadka lub osób trzecich 

(np. osób wymienionych w zgłoszenie), a także do 

danych osobowych sygnalisty.  

Podanie danych osobowych i ujawnienie tożsamości 

sygnalisty zgłaszającego naruszenie jest dobrowolne 

i nie jest konieczne do dokonania zgłoszenia, jednak 

możesz dobrowolnie ujawnić swoją tożsamość. 

Ponadto podanie danych osobowych może być 

konieczne do przeprowadzenia procedury 

informowania o nieprawidłowościach. Odmowa 

podania danych będzie miała wpływ na badanie 

zgłoszenia sygnalisty i uniemożliwi 

Administratorowi Danych przeprowadzenie 

odpowiedniego dochodzenia. 

Twoje dane osobowe będą przechowywane w 

sposób bezpieczny i poufny oraz przetwarzane w 

ściśle niezbędnym zakresie. Jeżeli chcesz się z nami 

skontaktować w związku z takim przetwarzaniem 

Please note that this notice does not exclude the 

applicability of any separate policies regarding 

whistleblowing or general privacy policies that are 

currently used or will be introduced at Aura. 

The data controller for personal data provided by a 

whistleblower within the meaning set out in the General 

Data Protection Regulation (“GDPR”) is Aura Group, 

Inc. (“Aura” or “Data Controller”). In this notice, the 

term “personal data” refers to any identifying 

information provided by the whistleblower that relates 

to an alleged wrongdoer, a witness or any third parties 

(e.g. persons quoted in the report) and also personal 

data of the whistleblower.  

Providing personal data and disclosing the identity of 

the whistleblower reporting the infringement is 

voluntary and is not necessary to make a report, 

however you may voluntary disclose your identity. 

In addition, providing personal data may be necessary 

to conduct the whistleblowing procedure. Refusal to 

provide data will affect the investigation of the 

whistleblower’s report and will prevent the Data 

Controller from conducting an appropriate 

investigation. 

Your personal data will be kept secure and confidential 

and processed within strictly necessary scope. If you 

would like to contact us in relation to such processing 

or any of the right described below, please use the 

following address DPO.Aura@twobirds.com or by 

mail at the following address: Bird & 

Bird DPO Services SRL, Avenue Louise 235 b 1, 1050 

Brussels, Belgium 
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lub którymkolwiek z praw opisanych poniżej, 

prosimy o skorzystanie z następującego adresu 

DPO.Aura@twobirds.com or by mail at the 

following address: Bird & Bird DPO Services SRL, 

Avenue Louise 235 b 1, 1050 Brussels, Belgium 

. 

. 

Każdy pracownik może zgłaszać przypadki 

naruszenia zasad etyki i zgodności z przepisami za 

pośrednictwem aplikacji Vault, należącej do strony 

trzeciej. Można jej również użyć do bezpośredniego 

kontaktu z firmą Aura, jeśli potrzebne są dodatkowe 

informacje. Odpowiednie warunki przetwarzania 

danych obowiązujące w Vault Platform, Inc, 

dostawcy aplikacji, są dostępne pod adresem 

https://vaultplatform.com/product-privacy-

statement/. Korzystając z tej aplikacji, potwierdzasz 

i akceptujesz te warunki. 

Any employee may report ethics and compliance 

violations through the third party Vault app. You may 

also use it to contact Aura directly if you need more 

information. The relevant data processing terms of 

Vault Platform, Inc., the provider of the app, are 

available at https://vaultplatform.com/product-privacy-

statement/. By using the app, you acknowledge and 

accept these terms. 

Dane osobowe pracowników będą przetwarzane w 

następujących celach:  

a) zgłaszania potencjalnych naruszeń, 

b) weryfikacji zasadności zgłoszenia 

potencjalnych naruszeń, 

c) komunikacji z osobą zgłaszającą 

potencjalne naruszenia w celu udzielenia 

odpowiedzi na zgłoszenie potencjalnych 

naruszeń, 

d) przeprowadzenie postępowania 

wyjaśniającego przez Aurę, 

e) zgłaszanie naruszeń do odpowiednich 

władz lokalnych, 

f) prowadzenie postępowania 

dyscyplinarnego. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

może być: 

The personal data of employees will be processed for 

the following purposes:  

a) reporting of potential violations, 

b) verification of the legitimacy of reporting of 

potential violations, 

c) communication with the whistleblower in 

order to respond to the reporting of the 

potential violations, 

d) conducting the investigation by Aura, 

e) reporting infringements to appropriate local 

authorities, 

f) conducting disciplinary proceedings. 

The legal basis of the processing of personal data may 

be: 

a) the legal obligation of Aura, established in 

applicable regulations – Art. 6 sec. 1 c) of the 

GDPR; 
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a) obowiązek prawny Aura, ustanowiony w 

obowiązujących przepisach - art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO; 

b) realizacja prawnie uzasadnionych interesów 

Aura, tj. zapewnienie i realizacja wewnętrznych 

procedur zgłaszania potencjalnych 

nieprawidłowości - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

c) w przypadku gdy a) i b) nie mają zastosowania, 

dobrowolne ujawnienie danych osobowych z 

użyciem aplikacji Vault przez sygnalistę oznacza, że 

wyraża on zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celach określonych powyżej - art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może być w każdej chwili 

wycofana, ale nie wpływa to na zgodność z prawem 

przetwarzania przed jej wycofaniem. 

b) the performance of the legitimate interests 

pursued by Aura, i.e. providing and executing 

internal procedures of signaling of potential 

irregularities - Art. 6 sec. 1 f) of the GDPR; 

c) where a) and b) does not apply, voluntary 

disclosure of personal data using Vault app by 

the whistleblower means that the 

whistleblower consents to processing of 

personal data for the purposes set out above - 

Art. 6 sec. 1 a) of the GDPR. Consent may be 

withdrawn at any time, but this does not affect 

the lawfulness of the processing prior to 

withdrawal. 

Osoba fizyczna, której dane osobowe będą 

przetwarzane, ma prawo dostępu do danych i ich 

modyfikacji, żądania ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, jeżeli przetwarzanie oparte jest na 

art. 6 ust.. 1 lit. f) RODO (prawo do sprzeciwu może 

być jednak wykonywane wyłącznie z ważnych, 

uzasadnionych przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją danej osoby), wycofać wyrażoną zgodę w 

dowolnym momencie oraz złożyć skargę do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 

przez Administratora Danych jest sprzeczne z 

przepisami RODO. 

W zakresie prawa dostępu, Administrator Danych 

może wziąć pod uwagę status osoby składającej 

wniosek oraz aktualny etap dochodzenia. Poziom i 

wrażliwość przechowywanych informacji (oraz 

związane z nimi ryzyko ujawnienia) będą się różnić 

w zależności od tego, czy wniosek został złożony 

przez domniemanego sprawcę wykroczenia, 

An individual whose personal data will be processed 

has the right to access data and to modify them, request 

that they be deleted or the processing be limited, object 

to processing if the legitimacy of the processing of their 

data is based on Art. 6 sec. 1 f) of the GDPR (this right 

of objection, however, may be exercised only on 

compelling legitimate grounds relating to the person’s 

particular situation), withdraw given consent at any 

time and file a complaint to the supervisory authority 

for personal data protection in case the processing of the 

personal data by the Data Controller is contrary to the 

provisions of the GDPR. 

When considering access rights, the Data Controller 

may consider the status of the requesting individual and 

the current stage of the investigation. The level and 

sensitivity of information held (and associated risks in 

disclosure) will vary depending on whether the request 

is made by the alleged wrongdoer, the whistleblower, 

the witness or third parties. In certain cases, e.g. 

informing the alleged wrongdoer at an early stage may 

be detrimental to the case. In this cases, provision of 
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sygnalistę, świadka czy osoby trzecie. W niektórych 

przypadkach, np. poinformowanie domniemanego 

sprawcy niewłaściwego postępowania na wczesnym 

etapie może mieć negatywny wpływ na sprawę. W 

takich przypadkach może zaistnieć konieczność 

odroczenia przekazania określonych informacji. 

Administrator danych będzie każdorazowo 

przeprowadzał indywidualną ocenę każdego 

przypadku i dokumentował powody swojej decyzji. 

W takich okolicznościach zastosowanie będzie miał 

art. 14 ust. 5 lit. b) RODO. 

specific information might need to be deferred. The 

Data Controller each time will carry out case-by-case 

assessment of each individual case and document the 

reasons underlying its decision. Article 14 section 5 (b) 

of the GDPR will be applied in such circumstances. 

Dane osobowe osób fizycznych będą 

przechowywane przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia odpowiedniego dochodzenia i nie 

będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to 

konieczne z uwagi na cel przetwarzania. W 

przypadku konieczności dłuższego okresu 

przechowywania danych ze względu na 

postępowanie prawne lub dyscyplinarne, dane 

osobowe będą przechowywane do czasu 

zakończenia tego postępowania oraz przez okres 

przewidziany na ewentualne odwołanie i/lub okres 

przedawnienia roszczeń.  

The personal data of the individuals will be stored for 

the period necessary to conduct an appropriate 

investigation and not be kept for a longer period than 

necessary having regard the purpose of the processing. 

In case a longer retention period is necessary due to the 

legal proceedings or disciplinary measures, personal 

data will be kept until the conclusion of these 

proceedings and the period allowed for any appeal 

and/or duration of statute of limitations of claims.  

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie 

dostawcom usług w zakresie ściśle niezbędnym do 

przeprowadzenia procesu zgłaszania naruszeń, np. 

dostawcy aplikacji Vault. Wszyscy tacy partnerzy są 

zobowiązani umową do zachowania poufności i 

bezpieczeństwa tych danych oraz do używania 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do 

krajów trzecich, takich jak USA, z zastosowaniem 

odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez 

obowiązujące prawo. Więcej informacji na temat 

takich zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się 

z nami. 

The personal data will be shared only with the service 

providers in the scope strictly necessary to conduct the 

whistleblowing process, e.g. Vault app provider. All 

such partners are contractually obligated to keep such 

data confidential and secure and use them solely to 

provide services to Data Controller. You personal data 

may be transferred to third countries, such as USA, 

using appropriate safeguards required by applicable 

law. You may obtain more information on such 

safeguards by contacting us. 

Data can also be made available to the relevant 

authorities if this is required or necessary for further 

processing of the case. 
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Dane mogą być udostępnianie także odpowiednim 

organom jeśli jest to wymagane lub niezbędne dla 

nadania sprawie dalszego biegu. 

Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych 

osobowych w aplikacji Vault znajdziesz w 

https://vaultplatform.com/product-privacy-

statement/ 

Further information on the processing of personal data 

in the Vault app can be found at 

https://vaultplatform.com/product-privacy-statement/ 

 


