Załącznik nr 5
do Polityki bezpieczeństwa Viking Malt

Polityka prywatności
wobec ostatecznych beneficjentów rzeczywistych
1

Administrator
Viking Malt Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 27
09-200 Sierpc
KRS 0000202458
REGON 611415171
NIP 7761604005
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Dane kontaktowe
•
•
•
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listownie: na wskazany w sekcji 1 adres
fax. +48 24 275 84 10
tel. +48 24 275 84 00

Nazwa zbioru danych
Beneficjenci rzeczywiści
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Cel i podstawy do przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych ostatecznych beneficjentów rzeczywistych jest
oparte na przepisach prawa, tj. ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. z
ww. ustawą).
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Treść rejestru i kategorie osób, których dane dotyczą
Rejestr zawiera następujące dane osobowe ostatecznych beneficjentów
rzeczywistych:
•

imię i nazwisko, data urodzenia, kraj obywatelstwa, kraj zamieszkiwania

•

uprawnienia, pełnione funkcje, informacje o posiadaniu własności
udziałów

•

inne możliwe informacje, które mogą być konieczne w związku z celem
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

6

Źródła danych
Rejestr zawiera przede wszystkim dane, które są dostarczane przez osoby, których
dane dotyczą.
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Odbiorcy danych. Przekazywanie danych poza UE lub EOG
Dane są przekazywane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
podmiotom świadczącym usługi prawne. Dane mogą być przekazywane innym
podmiotom w zakresie w jakim wymagają tego przepisy prawa, np. banki.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza UE ani EOG.
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Bezpieczeństwo danych i okres przechowywania danych
Dane są przechowywane w systemach, w których zarówno rozwiązania techniczne
i programistyczne zapewniają bezpieczeństwa danych, a także możliwość
monitorowania wykorzystania danych. Wykorzystywanie danych w rejestrze jest
ograniczone do niektórych osób w zakresie pełnionych przez nich obowiązków.
Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak to konieczne ze względu na cel
ich użytkowania. Dane osobowe ostatecznych beneficjentów rzeczywistych są
przechowywane przez 10 lat od momentu, gdy ostateczny beneficjent przestaje
być ostatecznym beneficjentem.
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Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo dostępu i prawo do żądania poprawienia lub usunięcia danych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do
żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub usunięcia danych.
Inne prawa
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych oraz do złożenia w organie nadzorczym, w szczególności w
Państwie Członkowskim, które jest jej lub jego miejscem stałego pobytu, miejscem
pracy lub miejscem domniemanego naruszenia, jeżeli osoba, której dane dotyczą,
uważa, że przetwarzanie danych osobowych, które jej lub jego dotyczą, narusza
Ogólne Rozporządzenie UE w Sprawie Ochrony Danych.
Wnioski dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, należy składać przy użyciu
danych kontaktowych wskazanych w sekcji 2, za wyjątkiem skargi do organu
nadzorczego – skargę taką należy skierować do właściwego organu.

