Załącznik nr 1 do Procedury Odkupu Złota Inwestycyjnego nabytego od spółki Mennica Polska S.A.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”)

DLA OSOBY DOKONUJĄCEJ SPRZEDAŻY ZŁOTA INWESTYCYJNEGO (dalej: „Sprzedający”)

ADMINISTRATOR
DANYCH

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ciasna 6 00-232
Warszawa, dalej: „Mennica”)

a)

CEL PRZETWARZANIA

identyfikacja Sprzedającego, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży złota
inwestycyjnego gdzie Mennica jest stroną kupującą;
b) spełnienie obowiązków dotyczących przechowywania dokumentów
księgowych wynikających z przepisów prawa podatkowego;
c) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania w celu wskazanym w lit. a) powyżej jest
niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie Sprzedającego
przed zawarciem umowy sprzedaży i wykonanie tej umowy sprzedaży – gdzie
Sprzedający jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania w celach wskazanych w lit. b) powyżej jest
niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Mennicy, (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wynikającego z art. 86 § 1 Ordynacji
podatkowej.
Podstawą prawną przetwarzania w celu wskazanym w lit. c) powyżej jest
realizacja prawnie uzasadnionych interesów Mennicy polegających na
zabezpieczeniu się przed ewentualnie kierowanymi przeciwko Mennicy
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Sprzedającego mogą być przekazywane innym podmiotom
współpracującym z Mennicą w zakresie i w celu, w jakim Mennica korzysta ze
wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, w tym w szczególności
dostawcom oprogramowania i usług programistycznych.
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OKRES
PRZECHOWYWANIA

DOBROWOLNOŚĆ
PODANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez Mennicę przez okres
przedawnienia się roszczeń z zawartej umowy sprzedaży złota inwestycyjnego,
zaś po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać
tego przepisy prawa.

W zakresie realizacji celu przetwarzania wskazanego w lit. a) powyżej, podanie
danych jest warunkiem zawarcia z Mennicą umowy sprzedaży złota
inwestycyjnego.
W zakresie realizacji celu przetwarzania wskazanego w lit. b) powyżej, podanie
danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.

PRAWA
PRZYSZŁUGUJĄCE

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo sprostowania,
prawo usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych.
W celu uzyskania szczegółowej informacji o wskazanych powyżej prawach lub
w celu ich realizacji należy skontaktować się z administratorem danych. Można
to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora
lub mailowo na adres iod@mennica.com.pl

PROFILOWANIE
AUTOMATYCZNE
DECYZJE

SKARGA DO ORGANU
NADZORU

KONTAKT Z
INSPEKTOREM DANYCH
OSOBOWYCH

Mennica nie prowadzi wobec Sprzedającego profilowania, ani nie są w
stosunku do nich podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.

Sprzedającemu przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w
szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem
nadzorczym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

pocztą

tradycyjną:

ul.

Ciasna

6,

00-232

Warszawa

korespondencja e-mail: iod@mennica.com.pl

________________________________________________________________________________________________________________________

Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa,
NIP 527-00-23-255, REGON 010635937, kapitał zakładowy: 51.087.191 zł (pokryty w całości),
KRS 0000019196, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, numer BDO: 000019305.
t: +48226564200 | e: mennica@mennica.com.pl | www.mennica.com.pl

