Informacja o prywatności

Privacy Notice

Data obowiązywania: od 25 maja 2018 r.

Effective Date: from 25 May 2018

Niniejsza Informacja o prywatności wyjaśnia zasady
gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych
przez poszczególne spółki należące do Grupy Vistra oraz
opisuje Państwa prawa związane z tymi danymi osobowymi.

This Privacy Notice explains how particular companies in the
Vistra Group collect, use and disclose your personal data,
and describes your rights in relation to the personal data it
holds.

Vistra Corporate Services Sp. z o.o.

Vistra Corporate Services Sp. z o.o.

VISTRA
CORPORATE
SERVICES
SP.
Z
O.O.
(w niniejszej Informacji o prywatności dalej zwana „nas”, „my”
i „nasze” wraz z odmianami) jest administratorem Państwa
danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem
o Ochronie Danych Osobowych UE nr 2016/679 („RODO”) oraz
wszelkimi krajowymi prawami dotyczącymi ochrony danych
osobowych.

VISTRA CORPORATE SERVICES SP. Z O.O.
(in this Privacy Notice, “us”, “we” and “our”) is the data
controller of your personal data and is subject to the EU
General
Data
Protection
Regulation
2016/679
(the “GDPR”) and any locally applicable data protection
laws.

Naszym Compliance Officerem oraz Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych jest pani Katarzyna Celej. Dane do
kontaktu:
Adres e-mail: iod@vistra.com

Our Privacy and Data Compliance Officer and Data
Protection Officer is Mrs. Katarzyna Celej. Contact details
are as follows:
Email: iod@vistra.com
Telephone: +48 22 379 9440

Numer tel.: +48 22 379 9440
Niniejsza Informacja o prywatności zastępuje wszelkie
dotychczasowe Informacje o prywatności i równoważne
dokumenty, które mogli Państwo uzyskać lub przeczytać przed
powyżej określoną Datą obowiązywania.

This Privacy Notice supersedes any previous Privacy Notice
or equivalent which you might have been provided with or
seen prior to the Effective Date stated above.

Twoje Prawa

Your rights

Na mocy RODO mają Państwo (między innymi) prawo do:

Under the GDPR you have (among others) the following
rights:

•
•

•
•
•
•

Uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które są
w naszym posiadaniu, oraz kopii tych danych;

•

Zażądania od nas zaprzestania przetwarzania swoich
danych osobowych, jeżeli przetwarzanie to powoduje szkody
lub ma negatywny wpływ;

•

Zażądania od nas zaprzestania wysyłania informacji
marketingowych;
Zażądania od nas usunięcia swoich danych osobowych;
Zażądania od nas ograniczenia przetwarzania danych
osobowych;
Otrzymania od nas podanych nam danych osobowych
w uzasadnionym formacie określonym przez Państwa,
między innymi celem przekazania tych danych osobowych
innemu administratorowi danych; i
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To obtain access to, and copies of, the personal data that
we hold about you;
To require that we cease processing your personal data
if the processing is causing you damage or distress;

•

To require us not to send you marketing communications;

•

To require us to erase your personal data;

•

To require us to restrict our data processing activities;

•

To receive from us the personal data we hold about you
which you have provided to us, in a reasonable format
specified by you, including for the purpose of you
transmitting that personal data to another data controller;
and
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•

Zażądania od nas poprawienia błędnych danych osobowych,
które są w naszym posiadaniu.

Uwaga: należy pamiętać, że powyższe prawa nie są prawami
bezwzględnymi i możemy być uprawnieni do odrzucenia
wniosków w przypadku istnienia odstępstw.
Więcej informacji o swoich prawach można znaleźć na stronie
Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.
W przypadku pytań na temat sposobu wykorzystywania przez
nas danych osobowych lub chęci skorzystania z któregokolwiek
z powyżej opisanych praw prosimy o kontakt:

•

To require us to correct the personal data we hold about
you if it is incorrect.

Please note that the above rights are not absolute, and we
may be entitled to refuse requests where exceptions apply.
You can find out more about your rights at www.uodo.gov.pl
(website of the Urząd Ochrony Danych Osobowych, local
regulatory authority). If you have any questions about how
we use your personal data, or you wish to exercise any of
the rights set out above, please contact us:
- by post: attn.: Mrs. Katarzyna Celej, Compliance Officer,
Data Protection Officer, Vistra Corporate Services Sp. z
o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warsaw, Poland

- Listowny: Katarzyna Celej, Compliance Officer, Inspektor
Ochrony Danych Osobowych, Vistra Corporate Services
Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa

- by email: iod@vistra.com

- Mailowy: iod@vistra.com

- by telephone: +48 22 379 9440

- Telefoniczny: +48 22 379 9440
W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki przetwarzamy
Państwa dane osobowe, istnieje możliwość złożenia zażalenia
na stronie www.uodo.gov.pl.

If you are not satisfied with how we process your personal
data, you can make a complaint to www.uodo.gov.pl.

Gromadzenie danych

How we collect your data

Dane osobowe gromadzimy na wiele sposobów, między innymi:

We collect your personal data in a number of ways, for
example:

•
•
•

•
•
•
•

Na podstawie informacji przekazywanych nam podczas
spotkań z nami;

•

Na podstawie informacji dostarczanych za pośrednictwem
Państwa firmy lub pośrednika;

•

Podczas
kontaktu
telefonicznego,
faksowego,
e-mailowego i innych form komunikacji elektronicznej. W tym
zakresie możemy monitorować, nagrywać i przechowywać
wszelką komunikację tego rodzaju;
Podczas wypełniania (osobistego lub przez nas) formularzy
rekrutacyjnych lub wszelkiej innej dokumentacji;
Od innych spółek należących do Grupy Vistra;
Od
naszych
agentów,
doradców,
i administratorów Państwa aktywów;
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•
•

pośredników

Z publicznie dostępnych źródeł lub od osób trzecich,
najczęściej w przypadku, gdy zachodzi konieczność
weryfikacji informacji o Państwie.
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•

•
•

From the information you provide to us when you meet
us;
From information about you provided to us by your
company or an intermediary;
When you communicate with us by telephone, fax, email
or other forms of electronic communication. In this
respect, we may monitor, record and store any such
communication;
When you complete (or we complete on your behalf)
client on-boarding or application or other forms;
From other companies in the Vistra Group;
From your agents, advisers, intermediaries, and
custodians of your assets;
From publicly available sources or from third parties, most
commonly where we need to conduct background checks
about you.
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Kategorie gromadzonych danych osobowych

The categories of personal data we collect

Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych:

We collect the following categories of personal data about
you:

•
•

•
•
•

•

Imię i nazwisko oraz informacje do kontaktu, takie jak adres
zamieszkania lub służbowy, adres e-mail i numer telefonu;
Informacje biograficzne, które mogą potwierdzać tożsamość,
w tym datę urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer
paszportu lub dowodu osobistego, kraju siedziby i/lub
narodowości,
Informacje na temat wiedzy i doświadczenia w dziedzinie
inwestycji;
Państwa cele związane ze skorzystaniem z naszych usługi;

•
•

•
•

Informacje na temat Twojego zatrudnienia, wykształcenia,
sytuacji rodzinnej lub osobistej, a także w stosownych
przypadkach, zainteresowania, oraz

•

Informacje służące ocenie, czy zajmują Państwo
eksponowane stanowisko polityczne lub czy są Państwo
zaangażowani w pranie pieniędzy.

•

Your name and contact information such as your home or
business address, email address and telephone number;
Biographical information which may confirm your identity
including your date of birth, tax identification number and
your passport number or national identity card details,
country of domicile and/or your nationality;
Information about your knowledge and experience in the
investment field;
An understanding of your goals and objectives in
procuring our services;
Information about your employment, education, family or
personal circumstances, and interest, where relevant;
and
Information to assess whether you may represent
a politically exposed person or money laundering.

Podstawa przetwarzania danych osobowych (inna niż
zgoda); sposób wykorzystania danych osobowych
i podmioty, którym je udostępniamy

The basis for processing your personal data (other than
with your consent), how we use that personal data and
whom we share it with

(i)
Realizacja umowy
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy,
której są Państwo stroną, lub w celu podjęcia działań w Państwa
imieniu przed podpisaniem umowy.

(i)
Performance of a contract with you
We process your personal data because it is necessary for
the performance of a contract to which you are a party or in
order to take steps at your request prior to entering into
a contract.

W tym zakresie wykorzystujemy
następujących celów:

•
•
•
•

dane

osobowe

do

In this respect, we use your personal data for the following:

Sporządzenia oferty dotyczącej oferowanych przez nas
usług;
Świadczenie usług zgodnie z Regulaminem współpracy lub
na innych ustalonych zasadach;
Przetworzenia reklamacji lub opinii zwrotnej;

•
•

•

Inne cele, z myślą o których przekazano dane osobowe.

•

W tym zakresie możemy udostępnić lub przekazać Państwa
dane osobowe:

•

Państwa agentom, doradcom, administratorom Państwa
aktywów i pośredników, o których nas Państwo poinformują;
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To prepare a proposal for you regarding the services we
offer;
To provide you with the services as set out in our Terms
of Engagement with you or as otherwise agreed with you
from time to time;
To deal with any complaints or feedback you may have;
For any other purpose for which you provide us with your
personal data.

In this respect, we may share your personal data with or
transfer it to the following:

•

Your agents, advisers, intermediaries, and custodians of
your assets who you tell us about;
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•

•

•

•

Osobom trzecim, które zatrudniamy w celu pomocy
świadczenia usług, w tym spółkom wchodzących w skład
Grupy Vistra;
Naszym profesjonalnym doradcom, jeżeli ich porada lub
pomoc są niezbędne, w tym prawnikom, księgowym,
informatykom lub specjalistom ds. PR;
Innym osobom trzecim, takim jak pośrednicy, których
Państwu przedstawimy. W ramach możliwości zawsze
wcześniej poinformujemy, kim oni są;

•

•

•

•

Naszym dostawcom usług magazynowania danych.

Third parties whom we engage to assist in delivering the
services to you, including other companies in the Vistra
Group;
Our professional advisers where it is necessary for us to
obtain their advice or assistance, including lawyers,
accountants, IT or public relations advisers;
Other third parties such as intermediaries who we
introduce to you. We will wherever possible tell you who
they are before we introduce you;
Our data storage providers.

(ii)
Prawnie uzasadniony interes
Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to także niezbędne
do realizacji naszych słusznych interesów, a niekiedy do
realizacji słusznych interesów innego podmiotu.

(ii)
Legitimate interests
We also process your personal data because it is necessary
for our legitimate interests, or sometimes where it is
necessary for the legitimate interests of another person.

W tym zakresie wykorzystujemy
następujących celów:

In this respect, we use your personal data for the following:

•
•
•

•

dane

osobowe

do

•

Cele marketingowe (szczegółowe informacje znajdują się
w podpunkcie Marketing);
Szkolenie naszych pracowników lub monitorowanie ich
wyników;

•

Administracja i zarządzanie naszej działalności, w tym
odzyskanie od Państwa należnej zapłaty, oraz archiwizacja
lub analiza statystyczna;

•

Konsultacje w zakresie naszych praw i zobowiązań,
przykładowo, gdy potrzebujemy porady prawnej.

W tym zakresie możemy udostępnić dane osobowe:

•
•

•

Osobom trzecim i ich doradcom, jeżeli te osoby trzecie
nabywają, lub rozważają nabycie całej lub części naszej
działalności.

www.vistra.com

linkedin.com/company/vistra

Training our staff or monitoring their performance;
For the administration and management of our business,
including recovering money you owe to us, and archiving
or statistical analysis;
Seeking advice on our rights and obligations, such as
where we require our own legal advice.

In this respect we will share your personal data with the
following:

•

Naszym doradcom lub agentom, jeżeli ich porada lub pomoc
są niezbędne;

For marketing to you. In this respect, see the separate
section on Marketing below;

•

Our advisers or agents where it is necessary for us to
obtain their advice or assistance;
With third parties and their advisers where those third
parties are acquiring, or considering acquiring, all or part
of our business.
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(iii)
Zobowiązania prawne
Przetwarzamy dane osobowe także w celu spełnienia
zobowiązań prawnych, którym podlegamy.

(iii)
Legal obligations
We also process your personal data for our compliance with
a legal obligation which we are under.

W tym zakresie wykorzystujemy
następujących celów:

In this respect, we will use your personal data for the
following:

•

•

dane

osobowe

do

Spełnienie wymagań zgodności i obowiązków regulacyjnych,
takich jak przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu
pieniędzy;

•
•

Wymogi organów podatkowych,
właściwych lub organów prawnych.

wszelkich

sądów

To meet our compliance and regulatory obligations, such
as compliance with anti-money laundering laws;
As required by tax authorities or any competent court or
legal authority.

W tym zakresie możemy udostępnić dane osobowe:

In this respect, we will share your personal data with the
following:

•

•

•
•
•

Naszym doradcom, jeżeli ich porada lub pomoc są
niezbędne;
Naszym audytorom, jeżeli jest to niezbędne w ramach
przeprowadzanego audytu;
Osobom trzecim, które pomagają nam w weryfikacji
informacji o Państwie;
Właściwym organom regulacyjnym lub organom ochrony
porządku publicznego, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani.

Marketing
Możemy wysyłać komunikaty marketingowe dotyczące
podobnych usług, które świadczymy, oraz inne informacje, takie
jak ostrzeżenia, newslettery czy zaproszenia na wydarzenia lub
uroczystości, które naszym zdaniem mogą zainteresować
odbiorcę.
Informacje te będziemy przekazywać różnymi drogami, takimi
jak list, rozmowa telefoniczna, e-mail, SMS lub innymi kanałami
cyfrowymi.
Mogą
Państwo
w
dowolnej
chwili
zrezygnować
z otrzymywania informacji marketingowych. W tym celu prosimy
o kontakt:
- Listowny: Katarzyna Celej, Compliance Officer, Inspektor
Ochrony Danych Osobowych, Vistra Corporate Services
Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
- Mailowy: iod@vistra.com

•
•
•

Our advisers where it is necessary for us to obtain their
advice or assistance;
Our auditors where it is necessary as part of their auditing
functions;
With third parties who assist us in conducting background
checks;
With relevant regulators or law enforcement agencies
where we are required to do so.

Marketing
We may send you marketing information about similar
services we provide, as well as other information in the form
of alerts, newsletters and invitations to events or functions
which we believe might be of interest to you.
We will communicate this to you in a number of ways
including by post, telephone, email, SMS or other digital
channels.
If you object to receiving marketing from us at any time,
please contact us:
- by post: attn.: Mrs. Katarzyna Celej, Compliance Officer,
Data Protection Officer, Vistra Corporate Services Sp. z o.o.,
ul. Towarowa 28, 00-839 Warsaw, Poland
- by email: iod@vistra.com
- by telephone: +48 22 379 9440

- Telefoniczny: +48 22 379 9440
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Przekazywanie i przetwarzania danych osobowych poza
granicami Unii Europejskiej

Transfer and processing of your personal data outside
the European Union

Udostępnienie
danych
osobowych
osobom
trzecim
w sposób określony w niniejszej Informacji o prywatności może
wiązać się z przekazaniem ich poza granice Unii Europejskiej.
W takim przypadku dane osobowe zostaną przekazane
wyłącznie z uwzględnieniem jednego z poniższych zastrzeżeń:

When sharing your personal data with third parties as set out
in this Privacy Notice, it may be transferred outside the
European Union. In these circumstances, your personal
data will only be transferred on one of the following bases:

•

•

•
•

•
Kraj, do którego wysyłamy dane osobowe, został
zatwierdzony przez Komisję Europejską jako zapewniający
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

•
Dane są przekazywane odbiorcy w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, który jest zarejestrowany w ramach Tarczy
Prywatności UE-USA;

•
Odbiorca podpisał z nami standardowe klauzule umowne
zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub

•

The country that we send the personal data to is approved
by the European Commission as providing an adequate
level of protection for personal data;
The transfer is to a recipient in the United States of
America who has registered under the EU/US Privacy
Shield;
The recipient has entered into European Commission
standard contractual clauses with us; or
You have explicitly consented to the same.

Państwo wyraźnie wyrazili na to zgodę.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przekazywania danych
osobowych poza granice Unii Europejskiej i na temat krajów,
których to dotyczy, prosimy o kontakt:
- Listowny: Katarzyna Celej, Compliance Officer, Inspektor
Ochrony Danych Osobowych, Vistra Corporate Services
Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
- Mailowy: iod@vistra.com

To find out more about transfers by us of your personal data
outside the European Union and the countries concerned
please contact us:
- by post: attn.: Mrs. Katarzyna Celej, Compliance Officer,
Data Protection Officer, Vistra Corporate Services Sp. z o.o.,
ul. Towarowa 28, 00-839 Warsaw, Poland
- by email: iod@vistra.com
- by telephone: +48 22 379 9440

- Telefoniczny: +48 22 379 9440

Retencja danych

Retention of your data

Dane osobowe zatrzymamy wyłącznie przez okres, do którego
jesteśmy prawnie zobowiązani. W szczególności:

We will only retain your personal data for as long as we have
a lawful reason to do so. In particular:

•

•

•

W przypadku danych osobowych wymaganych przepisami
dotyczącymi przeciwdziałaniu prania pieniędzy, w tym w celu
identyfikacji, kontroli i zgłaszania, zatrzymamy dane osobowe
przez okres pięciu lat od zakończenia współpracy, chyba że
będziemy zobowiązani do tego innymi przepisami lub na
potrzeby postępowania sądowego; albo
W większości przypadków zatrzymamy dane osobowe przez
okres siedmiu lat od zakończenia naszej umowy lub
współpracy na wypadek roszczeń wynikających ze
świadczenia przez nas usług.
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•

Where we have collected your personal data as required
by anti-money laundering legislation, including for
identification, screening and reporting, we will retain that
personal data for five years after the termination of our
relationship, unless we are required to retain this
information by another law or for the purposes of court
proceedings; or
Otherwise, we will in most cases retain your personal data
for a period of seven years after the termination of our
contractuacl or other relationship with you in case any
claims arise out of the provision of our services to you.
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