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VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Vsak uporabnik sistema prijave nepravilnosti »POVEJMO«, dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih
ter drugih podatkov za namen delovanja sistema »POVEJMO«. Mercator, kot upravljalec se zavezuje te podatke
uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Prijavitelj z oddanim obrazcem soglaša, da je seznanjen z
ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da Mercator oz. neodvisni zunanji sodelavec (v nadaljevanju
obdelovalec) njegove osebne podatke obdeluje in hrani 3 leta oziroma do njegovega preklica. Podatki o
uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Obdelovalec jamči
za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
Želim, da se moja prijava obravnava anonimno:
(osebni podatki bodo znani le sodelavcem notranje revizije
oziroma neodvisnemu zunanjemu sodelavcu; za nadaljnjo
obravnavo bodo podatki anonimizirani)

da

ne

PRIJAVITELJEVI OSEBNI PODATKI
Ime in priimek:
Da bi z vami lahko vzpostavili kontakt, vas prosimo da navedete vsaj enega od spodnjih kontaktov:
Naslov:
E-pošta:
Telefonska številka:
KRŠITELJEVI OSEBNI PODATKI
Ime in priimek:
Organizacijska enota (če jo prijavitelj pozna):

OPIS SPORNEGA RAVNANJA
Spodnja vprašanja vam bodo v pomoč pri opisu spornega ravnanja. Poskusite na kratko, vendar
natančno odgovoriti na vprašanja kaj, kdo, kdaj, kje in kako.
1. Za kakšno sporno ravnanje gre, kaj se je zgodilo?

2. Kdo je zagrešil to sporno, neprimerno dejanje?

Veza: dokument Politika spodbujanja k odgovornemu in poštenemu ravnanju (QM-01-0005)
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3. Kdaj se je dejanje zgodilo in kdaj ste to opazili?

4. Kje se je zgodilo?

5. Ali obstaja kakšen dokaz o dejanju?

6. Ali je v dejanje vpleten še kdo drug, razen kršitelja, ki ga prijavljate?

7. So bile temu dogodku priča še druge osebe, ki bi bile pripravljene sodelovati? Kontaktni podatki priče/prič.

8. Ali imate še kakšne druge informacije, ki bi lahko pomagale v preiskavi?

Datum:
Podpis:

Veza: dokument Politika spodbujanja k odgovornemu in poštenemu ravnanju (QM-01-0005)

