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Schindhelm Whistleblower Solution

SCHINDHELM WHISTLEBLOWING SOLUTION – 
E-PLATFORMA DLA SYGNALISTÓW  
ZGŁASZANIE NARUSZEŃ POD PRAWNĄ OCHRONĄ

Czy są Państwo pewni, że działają zgodnie z 
prawem w zakresie zgłaszania nadużyć?  

Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie ochrony osób 
zgłaszających naruszenia prawa Unii 2019/1937 
dokonujący zgłoszenia (tzw. „sygnaliści”) muszą mieć 
zapewnioną anonimowość w przedsiębiorstwie. Wymaga 
to dopełnienia wielu formalności i musi być zgodne 
ze wszystkimi kluczowymi wytycznymi procederu 
zgłaszania nadużyć. Podjęcie tych działań jest konieczne, 
ale jednocześnie pozwala przedsiębiorstwu ochronić się 
przed utratą reputacji oraz uniknąć ryzyka finansowego, a 
nawet konsekwencji prawnych. 

Wspomniana dyrektywa powinna zostać wdrożona 
w prawie krajowym przez kraje członkowskie UE do 
17.12.2021 roku – dla firm zatrudniających co najmniej 250 
pracowników, a dla mniejszych firm, zatrudniających od 
50 do 249 pracowników – do 17.12.2023 roku.  
Dzięki niej wprowadzony zostanie m.in. trzystopniowy 
system zgłoszeń: 

1. wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń;  
2. zewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń do 
(właściwych) organów; 
3. ujawnienie publiczne. 

Wewnętrzne kanały zapewnia swoim pracownikom 
przedsiębiorstwo i mogą to być, m.in. dla zgłoszeń w 
formie pisemnej – platformy internetowe i skrzynki 
pocztowe, a dla zgłoszeń ustnych – specjalne infolinie, ale 
także wytypowane w danej organizacji bezstronne osoby.

Idealnym przykładem wewnętrznego kanału zgłaszania 
naruszeń jest właśnie Schindhelm Whistleblowing 

Solution. Nasza platforma spełnia wszystkie wymogi 
prawne, zawarte w przepisach dotyczących nadużyć – w 
zakresie ochrony danych osobowych, compliance i ładu 
korporacyjnego. 

4 cechy, które nas wyróżniają:  
Compliance to podstawa w naszej pracy   
Nasi prawnicy mają pełną wiedzę, aby wdrożyć 
wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości oraz 
skutecznie nadzorować realizację związanych z tym, 
dodatkowych obowiązków wynikających z prawa. 

Obowiązuje nas tajemnica zawodowa  
Adwokaci i radcy prawni podlegają bezwzględnemu 
obowiązkowi zachowania tajemnicy zgodnie z zasadami 
etyki zawodowej. Gwarantuje to poufność przekazanych 
nam informacji i zapewnia całkowitą anonimowość 
sygnalistom. 

Mamy korzenie w środowisku lokalnym, ale możliwości 
– na krajową i międzynarodową skalę 
W 31 lokalizacjach na terenie 14 krajów nasi eksperci 
pomagają przedsiębiorstwom, również tym  o globalnym 
zasięgu, w przestrzeganiu prawa i wypełnieniu wszystkich 
obowiązków, a dzięki Schindhelm Whistleblowing 
Solution gwarantują całkowicie poufną i bezpieczną 
obsługę prawną.

Jesteśmy pionierami w rozwiązaniach cyfrowych z 
dziedziny prawa 
Nasi eksperci od Legal Tech nieustannie pracują nad 
rozwojem i promocją cyfrowych rozwiązań prawnych. Od 
lat dążymy do zautomatyzowania jak największej liczby 
procesów i zwiększenia efektywności naszych działań.

Przedstawiamy Państwu elektroniczny system zgłaszania naruszeń – dostosowany do 
różnych potrzeb, ochroni Państwa przedsiębiorstwo przed nieprawidłowościami oraz 
pomoże działać zgodnie z prawem.   
Najnowocześniejsza platforma cyfrowa oraz obowiązująca wszystkich adwokatów i 
radców prawnych tajemnica zawodowa sprawiają, że wybranie naszej e-platformy 
gwarantuje Państwu absolutne bezpieczeństwo i całkowitą poufność. 



WSZECHSTRONNE BEZPIECZEŃSTWO. 
NAJLEPSZA OBSŁUGA.

Gwarancja zachowania całkowitej 
anonimowości i działania zgodnie z prawem

 � Nasza platforma zapewnia sygnalistom całkowicie 
poufną i zgodną z prawem możliwość zgłoszenia 
naruszeń w przedsiębiorstwie. Uzyskane przez 
naszych ekspertów informacje będą wykorzystane 
tylko we właściwy sposób i zgodnie z przeznaczeniem.

 � Na podstawie przesłanych treści opracujemy plan 
działania dla Państwa przedsiębiorstwa i pomożemy 
w podjęciu odpowiednich kroków.

Bezpieczeństwo danych

 � Dane wrażliwe i przesłane informacje wymagają 
przemyślanych sposobów ochrony i niezawodnych 
systemów bezpieczeństwa.

 � Szyfrowanie end-to-end, regularne testy penetracyjne 
serwerów, kontrola dostępu, serwery z certyfikatem 
ISO 27001 i wiele innych działań, które podejmujemy 
w ramach systemu, dają nam i Państwu gwarancję, 
że dane nie przedostaną się poza struktury 
przedsiębiorstwa.

Praktyczne rozwiązania systemu

 � Nasza platforma wykorzystuje nowoczesne 
oprogramowanie i charakteryzuje się szczególnie 
przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który został 
zaprojektowany zgodnie z Państwa wymaganiami CI.

Kompleksowe wdrożenie 

 � Nasz zespół ds. digitalizacji zajmie się konfiguracją 
i udostępnieniem platformy sygnalistom, a także 
będzie Państwa wspierać na wszystkich etapach 
wdrażania systemu.  

Szerokie zastosowanie

 � Nasza platforma jest odpowiednia dla przedsiębiorstw 
każdej wielkości i można ją konfigurować w zależności 
od zapotrzebowania, np. jako system przeciwdziałania 
praniu pieniędzy, działaniom niepożądanym w 
miejscu pracy, naruszeniom RODO, korupcji, 
oszustwom, insider tradingowi, nadużyciom na rynku, 
naruszeniom BHP itp.

Nowoczesny design, rozwiązania dostosowane do indywidualnych 
potrzeb oraz gwarancja najwyższych standardów bezpieczeństwa czynią 
Schindhelm Whistleblowing Solution jednym z najlepszych na rynku narzędzi 
wewnętrznego zgłaszania naruszeń. 

Więcej informacji i nasze dane kontaktowe znajdą Państwo 
na stronie internetowej: schindhelm.com/wbsolution/pl
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