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PROCEDURA  
ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA  

„NOVITA” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

§1 

Definicje 

1. Ilekroć mowa jest w niniejszej Procedurze o: 

a. „Spółce”, należy przez nią rozumieć "NOVITA" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Zielonej Górze, przy 

ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013306, posiadającą 

numer NIP 9290094094, numer REGON 970307115; 

b. „Ustawie o ofercie”, należy przez nią rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623, tekst jedn. z dnia 2 kwietnia 2019 

r., ze zm.); 

c.  „Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”,  należy 

przez nią rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2019.1115, tekst jedn. z dnia 14 czerwca 2019 r., ze zm.); 

d. „Rozporządzeniu 2017/1129”, należy przez nie rozumieć Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma 

być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich 

do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE); 

e. „RODO”, należy przez nie rozumieć Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

f. „Osobie dokonującej zgłoszenia” lub „Sygnaliście”, należy przez nią rozumieć osobę fizyczną, 

która zgłasza dostrzeżone Naruszenie. 

g. „Naruszeniu”, należy przez to rozumieć wszelkie działania lub zaniechania, o których mowa  

w §1 ust. 5 Procedury, mogące doprowadzić do wyrządzenia szkody Spółce, pracownikom lub 

innym osobom działającym w jakikolwiek sposób w imieniu lub na rzecz Spółki; 

h. „Rejestrze”, należy przez niego rozumieć rejestr zgłoszonych przez Sygnalistów Naruszeń, 

który jest prowadzony zgodnie z niniejszą Procedurą. 
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§2 

Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy dokument (zwany dalej: „Procedurą”), określa wewnętrzne zasady anonimowego 

zgłaszania Naruszeń, obowiązujące w Spółce. 

2. Niniejsza Procedura zostaje przyjęta na podstawie art. 97d Ustawy o ofercie. 

3. Celem niniejszej Procedury, jest zagwarantowanie ochrony osób dokonujących zgłoszenia 

(Sygnalistom) Naruszeń, wprowadzenie mechanizmów sprzyjających zgłaszaniu Naruszeń na 

wczesnym etapie i w przewidziany do tego sposób, co pozwoli Spółce na podjęcie stosownych 

działań nakierowanych na usunięcie lub ograniczenie negatywnych skutków Naruszeń. 

4. Procedura umożliwia zgłaszanie Naruszeń, w szczególności przez pracowników, ale także  

przez wszystkie osoby działające w jakikolwiek sposób w imieniu lub na rzecz Spółki. 

5. Naruszenia podlegające zgłoszeniu na podstawie niniejszej Procedury, obejmują w szczególności:  

a. naruszenia prawa, w szczególności przepisów:  

i. Ustawy o ofercie; 

ii. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

iii. Rozporządzenia 2017/1129; 

b. naruszenia prawa, w szczególności: 

i. działania i zaniechania o charakterze korupcyjnym; 

ii. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; 

iii. przepisów dotyczących ochrony środowiska; 

iv. przepisów dotyczących ochrony pracowników przed dyskryminacją lub 

mobbingiem; 

v. przepisów dotyczących pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

c. procedur obowiązujących w Spółce; 

d. standardów etycznych obowiązujących w Spółce; 

e. oraz innych nieprawidłowości; 

mogących doprowadzić do wyrządzenia szkody Spółce, pracownikom lub innym osobom 

działającym w jakikolwiek sposób w imieniu lub na rzecz Spółki. 

 

§3 

Zgłoszenie Naruszenia 

1. W przypadku powzięcia informacji o popełnieniu Naruszenia, Sygnalista zobowiązany jest  

do dokonania zgłoszenia dostrzeżonego Naruszenia Prezesowi Zarządu, a w szczególnych 

przypadkach Radzie Nadzorczej Spółki, z wykorzystaniem kanałów komunikacyjnych opisanych  

w niniejszej Procedurze. 
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2. Sygnalista, przed skierowaniem zgłoszenia o Naruszeniu, zobowiązany jest każdorazowo do 

zapoznania się z klauzulą informacyjną, dotyczącą zasad przetwarzania jego danych osobowych 

przez Spółkę, zamieszczoną w §8 Procedury.  

3. Skierowanie przez Sygnalistę zgłoszenia o Naruszeniu jest równoznaczne z oświadczeniem  

o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, o której mowa powyżej. 

4. Spółka rekomenduje kierowanie zgłoszeń bez wskazywania przez Sygnalistę danych osobowych.  

5. Podanie danych osobowych przez Sygnalistę jest wyłącznie dobrowolne.  

6. W celu zgłoszenia Naruszenia i dalszej korespondencji, Spółka rekomenduje Sygnaliście posłużenie 

się adresem e-mail, który uniemożliwi jego identyfikację (zapewni anonimowość). 

7. Naruszenie powinno zostać zgłoszone: 

a. na piśmie, na adres korespondencyjny: Kierownik Biura Zarządu, „NOVITA” S.A., 

ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, z dopiskiem „Naruszenie”; lub 

b. drogą elektroniczną:  

i. za pomocą poczty elektronicznej, przesłanej na adres: naruszenia@novita.com.pl; 

ii. poprzez formularz elektroniczny, udostępniony na stronie internetowej: 

www.novita.pl; lub 

c. telefonicznie, pod numerem: +48 68 45 61 205. 

 

§4 

Weryfikacja zgłoszeń 

1. Każde zgłoszenie poddane jest wstępnej weryfikacji przez Kierownika Biura Zarządu, mającej na 

celu ustalenie, czy istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia Naruszenia.  

2. Na etapie wstępnej weryfikacji, gromadzone są dalsze informacje służące potwierdzeniu 

wystąpienia Naruszenia oraz ustaleniu okoliczności towarzyszących temu Naruszeniu. 

3. Zgłoszenia Naruszeń, dokonane z wykorzystaniem któregokolwiek ze wskazanych w §3 ust. 7 

kanałów komunikacji, zostaną po wstępnej weryfikacji, niezwłocznie przekazane do wiadomości 

Prezesa Zarządu, a w przypadku, gdy zgłoszenie Naruszenia dotyczy Członków Zarządu Spółki,  

do Rady Nadzorczej Spółki. 

 

§5 

Postępowanie wyjaśniające i dalsze działania 

1. W przypadku, gdy wynik wstępnej weryfikacji zgłoszenia o Naruszeniu uzasadnia podjęcie dalszych 

czynności wyjaśniających, Zarząd lub Rada Nadzorcza Spółki, wszczyna postępowanie wyjaśniające. 
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2. W toku postępowania wyjaśniającego podejmowane są działania w celu zgromadzenia materiału 

dowodowego pozwalającego na stwierdzenie czy doszło do Naruszenia wskazanego w zgłoszeniu 

oraz na zidentyfikowanie osób ponoszących odpowiedzialność za Naruszenie. 

3. Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza Spółki, w przypadku stwierdzenia Naruszenia, podejmuje dalsze 

działania mające na celu usunięcie skutków Naruszenia, w tym działania o charakterze 

dyscyplinarnym wobec osób, które dopuściły się Naruszenia.  

4. W przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza 

Spółki informują o naruszeniu właściwe organy. Zarząd lub Rada Nadzorcza Spółki mogą podjąć 

czynności, jakie uznają za stosowne, w celu zapobiegania wystąpieniu danego Naruszenia  

w przyszłości. 

 

§6 

Rejestr 

1. Spółka prowadzi Rejestr wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z niniejszą Procedurą.  

2. Rejestr prowadzony jest w formie pisemnej lub elektronicznej, w sposób pozwalający na 

zachowanie anonimowości dokonanych zgłoszeń i danych osobowych Sygnalistów. 

3. W Rejestrze wpisuje się informacje o Naruszeniu, dowody potwierdzające stwierdzone Naruszenie, 

osoby odpowiedzialne za Naruszenie oraz środki zastosowane wobec osób odpowiedzialnych  

za Naruszenie. 

 

§7 

Ochrona Sygnalisty 

1. Dane Sygnalisty nie są ujawniane przez Spółkę w toku postępowania wyjaśniającego i po jego 

zakończeniu, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia, zgadza się na ujawnienie jej danych 

osobowych. 

2. Spółka zapewnia podjęcie stosownych i odpowiednich działań w celu zapewnienia Sygnalistom 

ochrony przed negatywnymi skutkami dokonanego zgłoszenia, w szczególności: 

a. Spółka zapewnia ochronę danych osobowych Sygnalisty – Spółka zapewnia, że dane 

Sygnalisty nie zostaną, bez jego zgody, udostępnione osobie odpowiedzialnej  

za Naruszenie (w szczególności: sprawcom, pomocnikom) i innym osobom;  

b. Spółka zapewnia ochronę przed negatywnymi konsekwencjami zgłoszenia Naruszenia,  

w tym zwłaszcza ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym oraz 

dyskryminacyjnym, a także innymi przejawami niesprawiedliwego traktowania, 

związanego z dokonanym zgłoszeniem.  
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§8 

Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek informacyjny 

1. Dane osobowe Sygnalisty przekazane w zgłoszeniu Naruszenia będą przetwarzane w sposób 

określony poniżej. 

2. Administratorem danych osobowych Sygnalisty jest "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Zielonej Górze (dalej także jako „Administrator”).  

3. W sprawach dotyczących danych osobowych związanych ze zgłoszeniem należy kontaktować się 

ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: inspektor@novita.com.pl. 

4. Dane osobowe Sygnalistów będą wykorzystane przez Spółkę jedynie w celu związanym  

z wykonaniem postanowień niniejszej Procedury, tj. w celu przeprowadzenia wstępnej weryfikacji 

zgłoszenia o Naruszeniu, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego 

zgłoszenia o Naruszeniu oraz podjęcia związanych z tym dalszych działań (podstawa prawna – art. 

6 ust. 1 lit. a oraz lit. c RODO); wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dochodzenia swoich praw przez Sygnalistę lub ochrony przed 

roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz zapobiegania szkodom wyrządzonym Administratorowi 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej Spółki lub 

inni upoważnieni przez ww. osoby pracownicy, umocowani do realizacji postanowień niniejszej 

Procedury (z wyłączeniem osób objętych zgłoszeniem).  

6. Dane osobowe mogą być przekazane również podmiotom współpracującym z Administratorem  

w ramach realizacji ww. celów, w tym w szczególności kancelariom prawnym prowadzącym 

obsługę prawną Spółki, podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi administrowania 

systemami informatycznymi, jak również mogą zostać przekazane osobom trzecim, w związku  

z realizacją przez Administratora swoich praw i obowiązków (m.in. stosownym instytucjom 

państwowym). Spółka zastrzega sobie możliwość zawiadomienia właściwych organów 

państwowych oraz przekazania danych zgłaszającego tym organom (w razie zaistnienia takiej 

potrzeby). 

7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procedury związanej z dokonanym 

zgłoszeniem (do czasu wyjaśnienia sprawy), a po tym okresie przez czas wymagany 

obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź 

dochodzenia swoich praw. 

8. Sygnalista ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu oraz 

do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda  

w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego 



Strona 6 z 6 
 

dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Osoba dokonująca zgłoszenia ma 

również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 

RODO.  

9. Spółka nie przewiduje przekazywania danych osobowych Sygnalisty do państwa trzeciego. Dane 

osobowe Sygnalistów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą 

profilowane. 


