Polityka prywatności Polttimo Oy dotycząca kanału sygnalizowania
nieprawidłowości w spółkach Polttimo
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Polttimo Oy, Niemenkatu 18, FI-15141 Lahti, Finlandia, numer
identyfikacji podatkowej: FI01490611.
2. Dane kontaktowe
Polttimo Oy, P.O. Box 20, Niemenkatu 18, FI-15141 Lahti, Finlandia, email: Privacy@polttimo.com, tel.: +358
3 86411
Viking Malt sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 27, 09-200 Sierpc, KRS: 0000202458,
REGON: 611415171, NIP: 7761604005, fax. +48 24 275 84 10, tel. +48 24 275 84 00
3.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Celem systemu sygnalizowania nieprawidłowości jest monitorowanie działalności spółek Polttimo.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa i w uzasadnionym interesie
Polttimo Oy. Kanał ten umożliwia Polttimo Oy monitorowanie działalnosci Spółke Grupy Polttimo z zasadami
i regulacjami obowiązującymi w Grupie Polttimo, w szczególności w zakresie przepisów o rachunkowości,
audycie finasowym, korupcji, praniu pieniędzy, ochronie środowiska, przestępstwach finansowych i
konkurencji. Za pośrednictwem tego systemu można zgłaszać niezgodne z prawem działania dotyczące m.in.
kwestii finansowych, konfliktów interesów, korupcji i naruszeń. Informacje te są wykorzystywane
do wykrywania i badania nieprawidłowości. Ponadto, dane te mogą być wykorzystywane do rozwijania
systemu nadzoru, analiz i statystyk.

4. Treść danych w zbiorze i kategorie osób, których dotyczą dane
Zbiór może zawierać następujące rodzaje danych osobowych dotyczących osoby sygnalizującej nieprawidłowości
i osoby, której dotyczy zgłoszenie:
•

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu sygnalisty

•

Imię
i
nazwisko
osoby,
której
o nieprawidłowościach (np. czas i miejsce)

•

ewentualne inne informacje podane przez sygnalistę.

dotyczy

zgłoszenie,

informacje

5. Źródła danych
Zbiór zawiera przede wszystkim dane przekazane przez sygnalistę. Dodatkowo dane obejmują informacje
pochodzące z procesu przetwarzania zgłoszenia o naruszeniach. Inne źródła danych są wykorzystywane w
granicach dozwolonych przez prawo.
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6. Ujawnianie i przekazywanie danych oraz przekazanie danych poza UE lub EOG
Co do zasady,Polttimo Oy nie będzie ujawniać danych podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe mogą jednak
być ujawniane zgodnie z prawem, np. dla celów śledztwa lub dochodzenia prowadzonego przez właściwe organy
lub w ramach innego postępowania przewidzianego prawem.
Polttimo Oy zatrudnia podwykonawców do zarządzania systemem sygnalizowania nieprawidłowości i
przetwarzania zgłoszeń. W związku z tym dane osobowe będą przekazywane podwykonawcom wyłącznie w
zakresie niezbędnym do wdrożenia kanału sygnalizowania nieprawidłowości.
Dane osobowe nie są przekazywane poza UE lub EOG.
7. Zasady i okres przechowywania danych oraz ochrona rejestru
Z systemu sygnalizowania nieprawidłowosci mogą korzystać wyłącznie osoby uprawnione do przetwarzania
danych w związku z powierzonych zakresem obowiązków. Każdy użytkownik posiada indywidualną nazwę
użytkownika i hasło dostępu do systemu. Dane są zbierane w bazach danych, które są zabezpieczone zaporami,
hasłami i innymi środkami technicznymi. Bazy danych i ich kopie zapasowe znajdują się w zamkniętych
pomieszczeniach, a dostęp do danych mają wyłącznie z góry wyznaczone osoby. Polttimo zapewni ochronę
danych poprzez zawarcie umów przetwarzania danych z podwykonawcami przetwarzającymi dane osobowe.
Dane są przechowywane przez okres wystarczający do monitorowania lub wypełnienia obowiązków
ustawowych. Co do zasady, dane ze zgłoszenia są przechowywane przez 30 dni od zakończeniakonkretnego
postępowania wyjaśniającego, chyba że ich dalsze przechowywanie jest niezbędne dla potrzeb trwającego
postępowania (np. sądowego), bądź dla potrzeb ochrony praw sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie.
8. Prawa osoby, której dotyczą dane
Wnioski dotyczące praw osoby, której dotyczą dane, należy składać na adres podany w
punkcie 2 powyżej. Osoba, której dotyczą dane, ma następujące prawa:
•

Prawo do wglądu do danych oraz żądania ich korekty lub usunięcia
o

•

Prawo do sprzeciwu i prawo do ograniczenia przetwarzania
o

•

Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do sprawdzania zapisanych danych na
swój temat oraz prawo do żądania korekty nieprawdziwych lub nieaktualnych
informacji bądź usunięcia informacji. Z zastrzeżeniem wymogów prawnych,
prawa osoby, której dotyczą dane, mogą w pewnych okolicznościach zostać
ograniczone.

Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu bądź żądania
ograniczenia przetwarzania jej danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru
o

Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do złożenia skargi doPrezesa Urzędu
Ochrony Danych lub innego organu nadzoru w państwie członkowskim UE, w
którym znajduje się jej miejsce zwykłego pobytu lub miejsce pracy lub w którym
miało miejsce domniemane naruszenie, jeśli uważa, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących jest niezgodne z obowiązującym w UE Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych.
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