Polityka prywatności Verizon dotycząca screeningu 210316

PROSZĘ PRZECZYTAĆ
GŁÓWNA OSOBA KONTAKTOWA – WAŻNE DZIAŁANIE

Niniejsza Polityka prywatności Verizon dotycząca screeningu opisuje, w jaki sposób spółka
Verizon Communications Inc. („Verizon” lub „my”) wykorzystuje dane osobowe, aby ocenić,
czy Państwa Spółka jest dozwolonym dostawcą, partnerem, klientem lub użytkownikiem usług
Verizon (łącznie „Użytkownik biznesowy”). Spółka Verizon jest prawnie zobowiązana do
powiadamiania operatorów i właścicieli Państwa Spółki, w tym określonych osób kontaktowych,
dyrektorów, urzędników i akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% udziałów (łącznie
„Personel Spółki”), którzy mają siedzibę w Unii Europejskiej (UE), krajach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG) (tj. Islandia, Liechtenstein i Norwegia), w Szwajcarii i Wielkiej
Brytanii, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe w związku z działaniami
opisanymi poniżej.
Oczekujemy i wymagamy dostarczenia kopii niniejszej Polityki prywatności Verizon
dotyczącej screeningu wszystkim pracownikom Spółki mającym siedzibę w dotkniętych
krajach, którzy mogą podlegać procedurze screeningu przez Verizon.

Polityka prywatności Verizon dotycząca screeningu wyjaśnia, w jaki sposób Verizon zbiera, wykorzystuje i
udostępnia dane osobowe, które są dostarczone przez Państwa lub Państwa Spółkę, podczas (1)
ubiegania się o status Użytkownika biznesowego lub (2) prowadzenia interesów z Verizon. Dane osobowe
dotyczące Państwa lub Państwa Spółki są dostarczane bezpośrednio przez formularze, które
wykorzystujemy do zbierania informacji na temat Państwa i Państwa Spółki („Formularze”) oraz poprzez
usługi

abonamentowe

stron

trzecich

i

otwartego

oprogramowania

(open

source).

Zbieranie,

wykorzystywanie i udostępniane danych osobowych jest czasami nazywane przetwarzaniem. Polityka
prywatności również wyjaśnia Państwa prawa związane z tymi danymi.
1. Dane osobowe, które wykorzystujemy: Wszelkie dane, które można w uzasadniony sposób
wykorzystać do zidentyfikowania Państwa, są danymi osobowymi. Państwa dane osobowe mogą zawierać
imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pracy, numery telefonów, adres e-mail, kopię
paszportu lub prawa jazdy, numer VAT lub numer podatkowy, nazwę firmy, której jesteście Państwo
dyrektorem lub właścicielem, znane aliasy i dane konta bankowego.
2. Administrator: Spółka Verizon Communications Inc. z siedzibą przy 1095 Avenue of the Americas,
New York, New York 10036, USA.
3. Adres e-mail: emeadataprotection@intl.verizon.com.
4.

Powody Verizon, dla którzy przetwarza Państwa dane osobowe: Przed przyjęciem Spółki jako

Użytkownika biznesowego oraz w trakcie trwania naszej umowy, Spółka Verizon jest zobowiązana do
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przeprowadzania kontroli due dilligence w przypadku dyrektorów, biur, kluczowych akcjonariuszy oraz
określonych pracowników w ramach obowiązującego prawa europejskiego i amerykańskiego, w tym między
innymi, prawa związanego z przeciwdziałaniem przekupstwu, korupcją, praniem brudnych pieniędzy lub
korzyściami z przestępstwa, podatkiem od wartości dodanej i sankcjami. Kontrole te obejmują
weryfikowanie Państwa i Państwa Spółki pod kątem list sankcji, list podmiotów będących własnością
państwa, list obserwacyjnych Unii Europejskiej i innych krajowych list obserwacyjnych oraz list osób
zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („Obowiązki due diligence”).

4.1

Jeśli jesteście Państwo dyrektorem, biurem lub kluczowym akcjonariuszem proponowanego

Użytkownika biznesowego – due diligence i ocena przydatności proponowanych Użytkowników
biznesowych: Verizon przetwarza Państwa dane osobowe, aby (1) spełniać nasze zobowiązania dotyczące
należytej staranności (due dilligence); (2) przeprowadzać kontrole kredytowe; (3) identyfikować i
uwierzytelniać Państwa podczas uzyskiwania dostępu do naszego portalu i wypełniania formularzy; (4)
sprawdzać finansową sytuację Państwa Spółki; (5) rozważyć, czy będziecie Państwo odpowiednim
Użytkownikiem biznesowym; i (6) zapewniać wsparcie i ulepszać nasze portale.
4.2 Jeśli jesteście Państwo osobą kontaktową Verizon w Spółce: Verizon będzie przetwarzać
Państwa dane osobowe, aby zarządzać naszymi relacjami przed przyjęciem Państwa Spółki jako
Użytkownika biznesowego, a także przez cały czas trwania naszej relacji. Więcej informacji można znaleźć
w Polityce prywatności Verizon.
4.3 Bieżące monitorowanie danych osobowych – bieżąca procedura due diligence Użytkownika

biznesowego: Podczas trwania naszej relacji Verizon będzie kontynuować przetwarzanie danych
osobowych Państwa Spółki i pracowników Spółki, aby spełnić nasze obowiązki due diligence.
5. Podstawa prawna przetwarzania: Verizon musi opierać się na podstawie prawnej, aby przetwarzać
Państwa dane osobowe. W większości przypadków podstawa prawna wygląda następująco: (1) istnieje
prawny obowiązek przestrzegania zobowiązań Verizon w zakresie due diligence; (2) Verizon może
przetwarzać dane zgodnie z obowiązującym prawem; lub (3) istnieje uzasadniony interes biznesowy w
przetwarzaniu. Verizon stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę Państwa prywatności i oraz, że
nasze uzasadnione interesy nie są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów lub podstawowych praw i
wolności.
6.

Międzynarodowe przeniesienie Państwa danych osobowych: Państwa dane osobowe w wielu

przypadkach będą przetwarzane poza EOG przez Verizon lub zatwierdzone strony trzecie obsługujące (1)
Usługi sprawdzania przeszłości; (2) Usługi w zakresie sprzętu i oprogramowania IT; (3) Usługi w chmurze;
(4) Reklama i marketing; (5) Usługi biznesowe i zarządzanie kapitałem ludzkim; oraz (6) Administracja i
usługi terenowe. Verizon stosuje zabezpieczenia zgodnie z obowiązującym prawem, aby zapewnić, że
Państwa dane osobowe będą zawsze i we wszystkich lokalizacjach odpowiednio chronione zgodnie ze
standardami wymaganymi przez obowiązujące w EOG przepisy ochrony danych.
7. Kiedy udostępniamy Państwa dane osobowe: Verizon może udostępniać Państwa dane osobowe
rodzinie spółek Verizon, naszym zatwierdzonym dostawcom zewnętrznym (jak opisano powyżej) oraz
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zgodnie z Polityką prywatności Verizon.
8. Okres przechowywanie danych osobowych: Verizon będzie przechowywać Państwa dane osobowe
przez okres, który umożliwi nam (1) przestrzeganie wymogów dotyczących przechowywania dokumentacji
zgodnie z prawem; (2) prowadzić dokumentację biznesową do celów analizy lub audytu; (3) chronić lub
wnosić wszelkie istniejące lub potencjalne roszczenia prawne; oraz (4) zajmować się wszelkimi
reklamacjami dotyczącymi usług. Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte, gdy nie będą już
potrzebne do tych celów. W przypadku jakichkolwiek danych osobowych, których z przyczyn technicznych
nie możemy całkowicie usunąć z naszych systemów, zastosujemy odpowiednie środki, aby zapobiec
dalszemu

przetwarzaniu

lub

wykorzystaniu

tych

danych.

Prosimy

o

kontakt

z

emeadataprotection@intl.verizon.com , jeśli chcecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat
przechowywania danych.
9. Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach możecie Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu
Państwa

danych

osobowych

przez

Verizon,

kontaktując

się

z

nami

poprzez

link

https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights.

10. Dodatkowe prawa: Możecie Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub poprosić
Verizon o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, kontaktując się z nami
poprzez link: https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. Macie Państwo również prawo do
złożenia skargi do swojego organu ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji o Państwa prawach,
proszę zapoznać się z polityką prywatności Verizon.
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