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LINIA DS. ETYKI SWECO 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

W niniejszej klauzuli informacyjnej określamy jak Sweco gromadzi, wykorzystuje oraz udostępnia 

dane osobowe za pośrednictwem kanału zgłaszania podejrzeń naruszenia etyki – Sweco Ethics 

Line (Linia ds. Etyki).  

Administrator danych osobowych 

Sweco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-829), ul. Franklina Roosevelta 22 jest 

administratorem Twoich danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Sweco Ethics 

Line. 

Dane osobowe 

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Linii ds. Etyki dotyczą osoby, która wysłała 

zgłoszenie, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz osoby/osób, które mogą posiadać informacje 

istotne dla zgłoszenia. 

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Sweco Ethics Line zależą od danych podanych 

przez osobę dokonującą zgłoszenia, mogą to być dane dotyczące: 

kodu dostępu do Linii ds. Etyki, imienia, nazwiska, danych adresowych, płci, pełnionej funkcji (pozycji), narodowości, 

numeru pracownika, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, charakterystyki naruszenia - opisu zgłoszenia,  

podjętych środków zaradczych, raportów z dochodzenia, innych danych związanych ze zgłoszeniem, plików 

dźwiękowych, adresu IP i innych danych technicznych 

Sweco nie gromadzi danych wrażliwych i rejestrów kryminalnych, jednakże dane wrażliwe lub 

rejestry kryminalne mogą stanowić część danych dostarczonych do Sweco. W każdym przypadku 

otrzymania takiego rodzaju danych Sweco oceni, czy jest uprawnione do ich przetwarzania 

i podejmie odpowiednie działania. 

Cel 

Sweco będzie przetwarzać dane osobowe za pośrednictwem Sweco Ethics Line wyłącznie w celu 

ochrony interesów w zakresie przestrzegania Kodeksu Postępowania Sweco. To oznacza: 

• administrowanie systemem Sweco Ethics Line, 

• badanie podejrzenia niewłaściwego postępowania, 

• podejmowanie kroków po zakończeniu dochodzenia związanego ze zgłoszeniem, 

• anonimowe raportowanie do kierownictwa firmy. 

Podstawa prawna 

Utrzymanie kanałów raportowania podejrzeń naruszenia etyki jest wymogiem prawnym 

nałożonym na Sweco Polska. 

Przestrzeganie zasad Compliance w tym Kodeksu Postępowania Grupy Sweco jest obowiązkiem 

Sweco Polska jako części Grupy Sweco. W związku z tym w celu realizacji uzasadnionych 

interesów między innymi monitorowania przestrzegania zgodności z Kodeksem Postępowania 

oraz umożliwienia zgłaszania podejrzeń zachowania niezgodnego z Kodeksem powstała Linia 

ds. Etyki.  
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Strony trzecie 

Dane osobowe będą udostępniane firmie People Intouch B.V., Olympisch Stadion 6, 1076 DE, 

Amsterdam, Holandia, która w imieniu Sweco obsługuje platformę Sweco Ethics Line, platformę 

za pośrednictwem, której można dokonywać zgłoszeń. People Intouch przestrzega najwyższych 

standardów prywatności oraz bezpieczeństwa. Sweco zawarło umowę powierzenia danych 

osobowych z People Intouch B.V. 

Możemy również zezwolić wybranym ekspertom zewnętrznym, takim jak biegli rewidenci, 

prawnicy zewnętrzni lub konsultanci, na dostęp do Twoich danych osobowych w celach 

określonych powyżej. W takim przypadku udostępnimy dane tylko w zakresie niezbędnym do 

tego celu i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.  

W zależności od rodzaju zgłoszenia Twoje dane osobowe mogą być udostępnione w Grupie 

Sweco. 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Sweco Polska nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) za 

pośrednictwem Sweco Ethics Line.  

Jeżeli transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie konieczny Grupa Sweco 

zapewni odpowiednie zabezpieczenia tak aby przekazywane dane były chronione równoważną 

ochroną zapewnianą przez przepisy o ochronie danych obowiązujące w EOG.  

Czas przechowywania danych osobowych 

Sweco będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu 

wymienionego powyżej lub do wypełnienia zobowiązań prawnych. Zgłoszenia uznane za 

bezpodstawne zostaną natychmiast usunięte. Uzasadnione zgłoszenia będą przechowywane tak 

długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia dochodzenia, działań następczych 

i zgłoszenia, po czym dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane tak szybko, jak to 

możliwe. 

Twoje prawa 

Możesz w każdej chwili zażądać informacji , czy złożono przeciwko Tobie doniesienie. W takim 

przypadku otrzymasz przegląd danych osobowych, które są przetwarzane na Twój temat za 

pośrednictwem linii etycznej Sweco. Jeżeli przekazanie informacji o przetwarzanych na Twój 

temat danych poważnie utrudniłoby prowadzenie dochodzenia poinformujemy cię o takich 

okolicznościach. Jeżeli dane osobowe okażą się niedokładne lub niekompletne, oskarżony może 

żądać ich sprostowania lub uzupełnienia. W szczególnych okolicznościach masz prawo do 

wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia lub usunięcia Twoich danych osobowych.  

Kontakt 

Jeśli masz pytania lub skargę dotyczącą naszego postępowania z Twoimi danymi osobowymi za 

pośrednictwem Sweco Ethics Line lub jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych 

praw, wyślij wiadomość e-mail na adres rodo@sweco.pl. Jeżeli uzyskałeś odpowiedź, która nie 

jest dla Ciebie wystarczająca możesz skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych 

(UODO) za pośrednictwem https://uodo.gov.pl/. 
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