
AQUANET S.A.  

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA 

01. Celem procedury jest uregulowanie zagadnień związanych z ujawnianiem przypadków 
naruszeń prawa w Aquanet S.A., poprzez zapewnienie transparentnego procesu przyjmo-
wania zgłoszeń i rzetelnego prowadzenia działań następczych, a także ochrona osób zgła-
szających naruszenia, tzw. sygnalistów.

02. Zgłoszenie może mieć charakter jawny lub anonimowy.
03. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa w obszarach szczegółowo opisanych 

w Procedurze dotyczące zarówno przepisów Unii Europejskiej, jak i regulacji krajowych 
oraz aktów wewnętrznych lub standardów etycznych obowiązujących w Spółce.

04. Zgłaszającym jest osoba fizyczna, która działając w dobrej wierze, zgłasza lub ujawnia 
publicznie informację o naruszeniu prawa w Aquanet S.A. uzyskaną w kontekście związanym 
z pracą. Sygnalistami mogą być m.in. pracownicy lub byli pracownicy, kandydaci do pracy, 
osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy czy stażyści i wolontariusze.

05. Zgłoszenia naruszenia w Spółce dokonuje się za pośrednictwem wewnętrznego kanału 
zgłoszeniowego, jakim jest aplikacja zgłoszeniowa na stronie aquanet.zalezymi.pl.

06. Jednostką odpowiedzialną za administrowanie i zarządzanie zgłoszeniami zarejestrowa-
nymi w aplikacji zgłoszeniowej na stronie aquanet.zalezymi.pl jest Biuro Zgodności 
i Audytu Wewnętrznego.

07. Zgłoszenia rozpoznawane są przez Koordynatorów powołanych w tym celu przez Zarząd 
oraz Komisję Wewnętrzną. 

08. Koordynator w terminie 7 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia potwierdza jego przyjęcie, 
następnie dokonuje wstępnej weryfikacji i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia powołu-
je Komisję Wewnętrzną do prowadzenia dalszych działań. Jeśli zgłoszenie dotyczy Członków 
Zarządu Spółki, informacja o zgłoszeniu przekazywana jest Radzie Nadzorczej, która sama 
przeprowadza postępowanie wyjaśniające lub powierza je Komisji Wewnętrznej.

09. Postępowanie wyjaśniające wszczyna się niezwłocznie, a wyniki postępowania powinny 
być przedstawione zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy.

10. Ostateczną decyzję odnośnie realizacji rekomendacji przedstawionych przez Komisję 
Wewnętrzną podejmuje Zarząd.

11. Koordynator informuje sygnalistę o podjętych działaniach następczych.
12. Wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowa-

nia działań odwetowych.



1. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości 
mają charakter poufny i nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszające-
go lub za zgodą sądu, jeżeli jest to niezbędne dla wszczęcia lub prowadzenia postępowa-
nia w sprawie naruszenia, dla ochrony ważnego interesu publicznego lub dla ochrony 
praw innych osób. 

2. Spółka, Rzecznik Praw Obywatelskich lub organ publiczny, po otrzymaniu zgłoszenia, 
może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwa-
rzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody. Przepisu art. 14 
ust. 2 lit. f 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) nie stosuje się, chyba że zgłaszający działał z naruszeniem 
art. 6. 

3. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkret-
nego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są usuwane bez zbęd-
nej zwłoki. 
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