
     
 

 

 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  
PRZEZ MAN FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z O.O. 
DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO 

 

 

 

 

Administrator danych:  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAN Financial Services Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Wolicy, Al. Katowicka 9A, 05-830 Nadarzyn, adres 
korespondencyjny: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: MAN FSP).  
 
Dane kontaktowe:  
Z MAN FSP może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: mfsdok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
W MAN FSP wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD_MFS@vwfs.com lub pisemnie na adres 
siedziby administratora.  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych.  
 
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:  
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków MAN FSP wynikających z przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze.  
 
Źródła pochodzenia danych oraz zakres pozyskiwanych danych osobowych:  
Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, informacja, dla jakiego podmiotu jest Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, oraz 
informacje o wielkości i charakterze udziałów / uprawnienia) od:  
1) Pani/Pana – jeżeli jest Pani/Pan reprezentantem klienta, z którym administrator nawiązuje lub nawiązał stosunki gospodarcze lub;  
2) od podmiotu, którego Pani/Pan jest beneficjentem rzeczywistym, wywiadowni gospodarczych lub z innych publicznie dostępnych źródeł (np. KRS).  
Administrator przetwarza także Pani/Pana dane osobowe (obywatelstwo, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz 
państwo urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania) w przypadku, gdy posiada już te informacje.  
 
Okres przechowywania danych osobowych:  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  
 
Odbiorcy danych:  
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom z Grupy 
Volkswagen, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi typu archiwizacja, niszczenie dokumentów oraz inne usługi administracyjne – przy czym 
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.  
Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom 
nadzorczym.  
 
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:  
Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, które mogą lub będą przetwarzać te dane poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym. Przekazanie danych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (zabezpieczeń) na podstawie 
mechanizmów prawnych wskazanych w przepisach 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony 
danych osobowych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje w zakresie transferu danych 
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym kopie zabezpieczeń, można uzyskać kontaktując się z MAN FSP poprzez adres e-mail: 
mfsdok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
 
Prawa osoby, której dane dotyczą:  
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a 
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  
 
Informacja o wymogu podania danych (w przypadku podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą):  

Podanie danych osobowych: imię oraz nazwisko jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. Bez podania tych danych nie jest możliwe nawiązanie stosunków gospodarczych z klientem. 


