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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów 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 (dalej: „RODO”), chcielibyśmy
Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych Klientów.
1.

2.

Administratorem danych osobowych jest ALFA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Dziennikarska 6/2, 01-605 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000347181 (dalej: „ALFA DM” lub „Administrator”).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ALFA DM mogą Państwo
kontaktować się:
a.
drogą pisemną na adres: ul. Dziennikarska 6/2, 01-605 Warszawa,
b.
mailowo: sekretariat@dmalfa.pl,
c.
telefonicznie: +48 22 256 39 90,
d.
faksem: +48 22 256 39 91.

3.

Z uwagi na to, że w swojej działalności ALFA DM nie dokonuje operacji przetwarzania
danych osobowych na dużą skalę, nie powołano inspektora ochrony danych.

4.

ALFA DM przetwarza dane osobowe Klientów oraz potencjalnych Klientów (osób, które
wyraziły wolę zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich z ALFA DM) w celach:
a.
Podjęcia czynności przygotowawczych do zawarcia umowy o świadczenie usług
maklerskich oraz do prawidłowego świadczenia usług maklerskich (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),

5.

b.

Realizacji obowiązków prawnych ciążących na ALFA DM, w szczególności w zakresie
przekazywania informacji do Komisji Nadzoru Finansowego i innych organów
władzy publicznej oraz w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c.

Realizacji działań marketingowych, w szczególności przesyłania informacji
handlowych, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta lub potencjalnego
Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d.

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu ALFA DM (art. 6 ust. 1 lit. c i f
RODO),

e.

W celach analitycznych (lepszego doboru produktów lub usług maklerskich do
potrzeb Klienta, dokonania oceny odpowiedniości produktu lub usługi maklerskiej,
ogólnej optymalizacji produktów i usług ALFA DM, budowania wiedzy o Klientach
itp.).

W związku z przetwarzaniem danych w wyżej określonych celach, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
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a.

agenci firmy inwestycyjnej, z którymi ALFA DM zawarł umowę, o której mowa w art.
79 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

b.

podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz ALFA DM na podstawie
umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi,

c.

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o
których mowa w pkt 4 przedłużony o wymagany przepisami prawa okres archiwizacji
dokumentów przez firmę inwestycyjną. Typowym okresem przetwarzania danych,
uwzględniającym czas archiwizacji, jest okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku
następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie (rozwiązanie, wypowiedzenie)
umowy z Klientem. W zakresie celu wskazanego w pkt 4 lit. d, okresem dochodzenia
roszczeń jest okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a.

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b.

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c.

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku gdy:

d.



dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,



osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,



osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,



dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,



dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa,

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku,
gdy:


osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
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e.

f.



przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,



Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,



osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:


przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą,
której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,



przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:


zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora,



przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.

9.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ALFA DM
Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
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11.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa.

12.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

