Załącznik nr 10
do Polityki bezpieczeństwa Viking Malt

Polityka prywatności w zakresie komunikacji elektronicznej
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Administrator danych
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
Rejestr dot. komunikacji elektronicznej
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Cel i podstawa do przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzania danych osobowych, które ma miejsce w ramach komunikacji
elektronicznej Viking Malt Sp. zo.o., opisanych w niniejszej polityce prywatności,
jest umożliwienie korzystania z komunikacji elektronicznej przez pracowników,
podwykonawców, dostawców, usługobiorców oraz interesariuszy Viking Malt Sp.
z o.o.
W niniejszej polityce prywatności usługi komunikacji elektronicznej odnoszą się do
programów i platform oprogramowania, które są wykorzystywane przez
połączenie internetowe i umożliwiają komunikację oraz współpracę między
dwiema lub więcej stronami, np. oprogramowanie poczty elektronicznej i serwery,
różne komunikatory internetowe i aplikacje do połączeń internetowych oraz
elektroniczne narzędzia do pracy zespołowej i współpracy.
Opisane powyżej przetwarzanie danych osobowych opiera się głównie na prawnie
uzasadnionym interesie Viking Malt Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), która działa
jako administrator danych. Na podstawie tego interesu przetwarzane są dane
wymagane do prawidłowego funkcjonowania usług łączności elektronicznej dla
wyżej wymienionych celów. W tym przypadku uzasadniony interes odnosi się do
legalnego uprawnienia Viking Malt Sp. z o.o. do korzystania z narzędzi
niezbędnych do organizacji jej działalności biznesowej w celu prowadzenia działań
komunikacyjnych i organizowania pracy wykonywanej przez pracowników oraz
inne osoby pracujące na rzecz Viking Malt Sp. z o.o. Ponadto, prawnie
uzasadniony interes Viking Malt Sp. z o.o. odnosi się również do prawa

dokumentowania komunikacji związanej z jej działalnością biznesową, w celu
analizowania jej działalności gospodarczej, zapewnienia ciągłości działania oraz
realizowania różnych ustawowych i umownych sprawozdań oraz zobowiązań.
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Treść danych zbioru, kategoria osób, których dane dotyczą i źródła informacji
Podczas świadczenia usług łączności elektronicznej przetwarzane są dane
osobowe dwóch lub więcej stron (tj. nadawców i odbiorców wiadomości)
uczestniczących w komunikacji. Stronami uczestniczącymi w komunikacji mogą
być pracownicy Viking Malt Sp. z o.o., podwykonawcy lub podmioty działające w
oparciu o zlecenie, obecni lub potencjalni klienci i kontrahenci, partnerzy
współpracujący lub inni interesariusze oraz ich przedstawiciele.
W przypadku tych kategorii osób przetwarzane dane osobowe obejmują
wszystkie informacje związane z przekazywaniem, treścią i techniczną realizacją
komunikacji. Informacje takie obejmują: imię i nazwisko lub pseudonim nadawcy
(lub nadawców) oraz odbiorcy (lub odbiorców), adres e-mail, adres miejsca pracy/
biura, rolę lub pozycję w organizacji, nazwę użytkownika i hasło, przeglądane i
wyszukiwane informacje, dostęp do właściwych informacji, adres IP, identyfikator
sesji, informacje o routingu, adres MAC, identyfikator urządzenia oraz sygnatury
czasowej i informacje identyfikacyjne.
Dane osobowe są regularnie pozyskiwane za pomocą elektronicznych usług
komunikacyjnych poprzez automatyczne monitorowanie komunikacji osób,
których dane dotyczą. W konsekwencji dane osobowe są pozyskiwane od samych
osób, których dane dotyczą w związku z rejestracją i użytkowaniem usługi.
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Odbiorcy danych
Co do zasady, Dane osobowe zgromadzone w ramach usług łączności
elektronicznej nie są udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe mogą jednak
zostać udostępnione stronom trzecim, gdy organ lub inny podmiot ma prawo
zażądać danych osobowych osób, których dane dotyczą oraz związane z tym
informacje dotyczące przetwarzania, które należy poddać przeglądowi na
podstawie przepisów krajowych, przepisów unijnych lub innego istotnego aktu
prawnego. W takich przypadkach dane osobowe są udostępniane tylko w stopniu i
zakresie koniecznym na mocy danego przepisu.
W celu realizacji przetwarzania danych opisanej w niniejszej polityce prywatności
Viking Malt Sp. z o.o. może korzystać z podwykonawców, którzy świadczą pomoc
w zakresie świadczenia usług łączności elektronicznej i związanego z tym
przetwarzania danych. Viking Malt Sp. z o.o zapewni w umowach dotyczących
przetwarzania danych, że podwykonawcy są zobowiązani do ochrony danych
osobowych osób, których dane dotyczą w sposób opisany w niniejszej polityce.
Dostęp do danych posiada Spółka dominująca w Grupie Polttimo – Polttimo Oy z
siedzibą w Finlandii.

7 Regularne udostępnianie lub przesyłanie danych poza UE lub EOG

Przetwarzanie danych osobowych związane z usługami łączności elektronicznej
odbywa się zarówno w UE, jak i poza nią. Gdy dane osobowe są przetwarzane
poza UE i EOG, Viking Malt Sp. z o.o.zapewnia spełnianie szczególnych wymogów
przewidzanych przez RODO w tym zakresie.
8 Czas przechowywania danych
Dane osobowe opisane w niniejszej polityce prywatności są przechowywane w
systemach informatycznych związanych z usługami łączności elektronicznej tak
długo, jak są niezbędne do monitorowania i dokumentowania korzystania z usługi
oraz dla celów posiadania efektu pracy pracowników i historii współpracy z
klientami i kontrahentami.
9 Prawa osoby, której dane dotyczą
• Prawo do wglądu w dane i żądania korekty danych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprawdzenia danych zapisanych na jego
temat w rejestrze osób oraz prawo do żądania poprawienia i usunięcia
nieprawidłowych informacji. Wnioski dotyczące tej sprawy należy składać na
piśmie przy użyciu danychkontaktowych, o których mowa w sekcji 2.
• Inne prawa
Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych osoba, której dane
dotyczą (od dnia 25 maja 2018 r.), ma prawo wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jej danych osobowych, zażądać ograniczenia przetwarzania danych
osobowych oraz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, może żądać ich usunięcia na zasadach
wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności jeśli nie są już one niezbędne do
celów wskazanych w sekcji 4 lub nie zostały usunięte po upływie czasu, o którym
mowa w sekcji 7.
10 Zasady ochrony zbioru
Bezpieczeństwo danych w zakresie usług łączności elektronicznej jest
realizowane zarówno pod względem technicznym, jak i administracyjnym,
zgodnie z najlepszymi praktykami w branży. Urządzenia serwerowe wchodzące
w skład systemów komunikacyjnych są chronione zarówno fizycznie, jak i za
pomocą oprogramowania, za pomocą zapór sieciowych, oprogramowania
zabezpieczającego dane, utwardzania systemów, haseł i kontroli użytkownika.
Pomieszczenia serwerowni, w których fizycznie znajdują się serwery, są
zablokowane i chronione przez kontrolę dostępu.

