Szanowni Państwo,
Opera Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rondo ONZ1 00-124
Warszawa, dalej jako „Dom Maklerski”) informuje o przetwarzaniu danych osobowych
oraz nowych zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
Jakich danych dotyczy RODO?
RODO dotyczy danych osobowych osób fizycznych, które Dom Maklerski, przetwarza w
zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich oraz jej
wykonywania, jak również w zakresie niezbędnym w przypadku zamiaru zawarcia umowy o
świadczenie danej usługi maklerskiej.
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski, którego jest Pani/Pan
klientem lub potencjalnym klientem.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Pani/Pan danych osobowych przez Dom
Maklerski ?
Dom Maklerski przetwarza te dane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług
maklerskich.
Dom Maklerski, którego jest Pani/Pan klientem lub potencjalnym klientem, przetwarza
również dane osobowe niezbędne do wykonania obowiązków prawnych, w szczególności
wynikających z przepisów:





ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku
Finansowym;
ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. CRS);
ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych
obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Komu Dom Maklerski udostępnia dane?
Dom Maklerski udostępnia Pani/Pana dane:



podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa
np. sądom, komornikom, urzędom skarbowym lub organom ścigania – gdy wystąpią
z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych?
Jako podmiot danych ma Pani/Pan między innymi prawo do:










dostępu do danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych do innego administratora;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na potrzeby marketingu
bezpośredniego;
cofnięcia zgody - jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie - co do
przetwarzania przez Dom Maklerski Pani/Pana danych osobowych w oparciu o tę
zgodę - w każdym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony danych osobowych, w przypadku
gdy Pani/Pan uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

W jaki sposób Dom Maklerski będzie realizował prawa osób, których dane
osobowe dotyczą ?


prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania
informacji m.in. jakie jej dane Dom Maklerski przetwarza, w jakich celach są one
przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.
Ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Domu Maklerskiego z wnioskiem o otrzymanie
informacji, czy Dom Maklerski przetwarza Pani/Pan dane osobowe.



prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której
dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające prawo żądania
usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których
zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania
danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
W przypadku gdy jest Pani/Pan klientem lub potencjalnym klientem, przetwarzanie
danych jest niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług maklerskich i dane
osobowe nie mogą zostać usunięte.



prawo do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Domowi Maklerskiemu.
Żądanie przeniesienia danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja
może być przekazywana na trwałym nośniku, na przykład formie pliku na
zabezpieczonej hasłem płycie CD.



prawo do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą aby
móc skorzystać z tego prawa powinna wykazać, że wystąpiły przesłanki określone w
art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Dom Maklerski nie
potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania
a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub
nieusuwanie danych.
W każdym przypadku żądanie o ograniczenie przetwarzania danych będzie
rozpatrywane przez Dom Maklerski indywidualnie pod względem istniejących podstaw
dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.



prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka
potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Dom Maklerski o zmianie swoich
danych osobowych.
Może Pani/Pan zwrócić się do Domu Maklerskiego z prośbą o sprostowanie
nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.



prawo sprzeciwu - w każdym momencie może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec
przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także
sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć listownie na adres Domu
Maklerskiego lub telefonicznie.

Jaki długo Dom Maklerski będzie przetwarzał dane?

Dane osobowe są przetwarzane w dla celów wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa również po ustaniu umowy o świadczenie usług
maklerskich.
Obowiązki i uprawnienia związane z przetwarzaniem danych dla celów archiwalnych,
a także ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Dom Maklerski lub obrony przed
roszczeniami kierowanymi wobec Domu Maklerskiego, przed organami ścigania,
organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi,
Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych,
określają przepisy prawa między innymi:
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi;
Ustawa
o
funduszach
funduszami inwestycyjnymi;

inwestycyjnych

i

zarządzaniu

alternatywnymi

Ustawa Kodeks cywilny;
Ustawa o rachunkowości ;
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;
Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku
Finansowym;
Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. CRS);
Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych
obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA;
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;
Przepisy regulujące udzielanie informacji podmiotom uprawnionym z sektora
publicznego.

