
 

WYCIĄG Z POLITYKA OCHRONY DANYCH  

w 

Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. 

w zakresie praw przysługujących podmiotom danych 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1.  

Ilekroć dane pojęcie zostanie napisane w Polityce wielką literą, ma ono znaczenie określone 

poniżej: 

1) Administrator – rozumie się przez to Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w 

Warszawie, ustalająca cele i sposoby Przetwarzania danych; 

2) Dane osobowe – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której Dane dotyczą”). Osobą możliwą do 

zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, 

w szczególności na podstawie Identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, 

dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników 

określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 

społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

3) Odbiorca danych – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, 

jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się Dane osobowe, w tym procesora, z wyjątkiem 

organów publicznych, które mogą otrzymywać Dane osobowe w ramach konkretnego 

postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem polskim; 

4) Ograniczenie przetwarzania – rozumie się przez to oznaczenie przechowywanych Danych 

osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego Przetwarzania;  

5) Organ nadzorczy – rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

6) Przetwarzanie danych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych 

na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

7) Rozporządzenie – rozumie się przez to 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 (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych); 

8) Szczególne kategorie Danych osobowych – rozumie się przez to Dane osobowe 

ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 

światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane 

biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane 

dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby; 

9) Ujawnianie danych osobowych – rozumie się przez to przesłanie, rozpowszechnianie lub 

innego rodzaju udostępnianie Danych osobowych; 

10) Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

11) Usuwanie danych – rozumie się przez to zniszczenie Danych osobowych lub taką ich 

modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której Dane dotyczą; 

12) Zbieranie danych osobowych – rozumie się przez to pozyskiwanie Danych osobowych od 

osoby, której Dane dotyczą lub z innych źródeł; 



13) Zgoda osoby, której Dane dotyczą – rozumie się przez to dobrowolne, konkretne, świadome 

i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której Dane dotyczą, w formie oświadczenia lub 

wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na Przetwarzanie jej danych. 

 

II.  OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA 

§ 2.  

Administrator gwarantuje respektowanie praw osób, których Dane dotyczą, w zakresie: 

 żądania sprostowania lub uaktualnienia Danych osobowych; 

 żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych; 

 żądania usunięcia Danych osobowych; 

 żądania potwierdzenia przetwarzania, dostępu do Danych osobowych i uzyskania ich kopii; 

 żądania przeniesienia Danych osobowych; 

 odwołania zgody na Przetwarzanie danych; 

 zaniechania zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

III.  PRAWA PODMIOTU DANYCH 

§ 3.  

W celu realizacji swoich praw, osoba, której Dane dotyczą, kontaktuje się z inspektorem ochrony 

danych: 

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: odo@tms.pl, 

- na adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, lub 

- telefonicznie pod numerem: 22 276 62 02. 

§ 4.  

1. Jeżeli Dane osobowe osoby, której Dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, Administrator podczas 

pozyskiwania Danych osobowych podaje jej informacje określone w § 13 ust. 1, 2 i 3 

Rozporządzenia, chyba że ta osoba dysponuje już tymi informacjami. 

2. Jeżeli Danych osobowych nie pozyskano od osoby, której Dane dotyczą, Administrator podaje jej 

informacje określone w § 14 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia, chyba że: 

a. ta osoba dysponuje już tymi informacjami; 

b. udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku;  

c. pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii Europejskiej lub 

prawem polskim, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione 

interesy osoby, której Dane dotyczą; lub 

d. Dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy 

zawodowej przewidzianym w prawie Unii Europejskiej lub w prawie polskim, w tym 

ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, Administrator podaje: 

a. w rozsądnym terminie po pozyskaniu Danych osobowych - najpóźniej w ciągu miesiąca - 

mając na uwadze konkretne okoliczności Przetwarzania danych; 

b. jeżeli Dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której Dane dotyczą - 

najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której Dane dotyczą; lub 

c. jeżeli planuje się ujawnić Dane osobowe innemu odbiorcy - najpóźniej przy ich pierwszym 

ujawnieniu. 

§ 5.  
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1. Jeżeli podstawą Przetwarzania danych jest Zgoda osoby, której Dane dotyczą, Administrator musi 

być w stanie wykazać, że osoba, której Dane osobowe dotyczą, wyraziła zgodę na Przetwarzanie 

swoich danych. 

2. Zgoda osoby, której Dane dotyczą powinna być dobrowolnym, konkretnym, świadomym i 

jednoznacznym okazaniem woli, którym osoba, której Dane dotyczą, w formie oświadczenia lub 

wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na Przetwarzanie dotyczących jej danych w 

konkretnym celu. Na różne cele Przetwarzania danych powinna być odbierana osobna Zgoda 

osoby, której Dane dotyczą. 

3. Jeżeli osoba, której Dane dotyczą, wyrazi zgodę w oświadczeniu, które dotyczy także innych 

kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je 

od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.  

4. Administrator umożliwia osobie, której Dane dotyczą, wycofanie zgody w dowolnym momencie w 

taki sam sposób, w jaki nastąpiło jej wyrażenie. Administrator w jasny i przejrzysty sposób 

informuje osobę, której Dane dotyczą, o możliwości wycofania zgody. W przypadku wycofania 

zgody Administrator niezwłocznie zaprzestaje Przetwarzania danych tej osoby. 

5. Wyrażenie zgody na Przetwarzanie danych nie może stanowić warunku zawarcia umowy lub 

świadczenia usługi. 

6. W przypadku planu zmiany celu Przetwarzania danych, Administrator ponownie zwraca się do 

osoby, której Dane dotyczą, o zgodę na Przetwarzanie jej danych co do zmienianego celu. 

§ 6.  

1. Administrator umożliwia osobie, której Dane dotyczą, uzyskanie potwierdzenia, czy przetwarzane 

są Dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, również uzyskanie dostępu do nich i 

informacji określonych w § 15 ust. 1 i 2 Rozporządzenia. 

2. Administrator dostarcza osobie, której Dane dotyczą, kopię Danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której Dane dotyczą, 

Administrator pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli opłat. Jeżeli osoba, której Dane 

dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się 

w korespondencji mailowej. 

§ 7.  

1. Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych Danych na żądanie osoby, której Dane 

dotyczą, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. 

2. Administrator uzupełnia niekompletne Dane osobowe na żądanie osoby, której Dane dotyczą, 

niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. Administrator odmawia uzupełnienia Danych 

osobowych, gdy jest ono niezgodne z celami przetwarzania. 

3. Administrator weryfikuje merytoryczną poprawność Danych osobowych wskazanych w żądaniu 

sprostowania lub uzupełnienia Danych osobowych. 

4. Administrator informuje o sprostowaniu, każdego odbiorcę, któremu ujawniono Dane osobowe, 

chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. 

Administrator informuje osobę, której Dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której Dane 

dotyczą, tego zażąda. 

§ 8.  

1. Na żądanie osoby, której Dane dotyczą, Administrator usuwa dotyczące je Dane osobowe, jeżeli 

zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

a. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane; 

b. osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się Przetwarzanie danych, i 

nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 



c. osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 

wobec Przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy 

przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 

Rozporządzenia wobec przetwarzania; 

d. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim, któremu podlega 

Administrator; 

f. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 

informacyjnego. 

2. Jeżeli Administrator upublicznił Dane osobowe, które zgodnie z ust. 1 ma obowiązek usunąć, to - 

biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji - podejmuje rozsądne działania, w tym 

środki techniczne, by poinformować Administratorów przetwarzających te Dane osobowe, że 

osoba, której Dane dotyczą, żąda, by Administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych Danych, 

kopie tych Danych osobowych lub ich replikacje. Administrator informuje osobę, której dane 

dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda. 

3. Administrator może odmówić usunięcia Danych osobowych w zakresie, w jakim jest ono 

niezbędne: 

a. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 

b. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii 

lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi; 

c. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 

ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 Rozporządzenia; 

d. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych 

lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, o ile prawdopodobne 

jest, że usunięcie Danych osobowych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów 

takiego przetwarzania; lub 

e. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. Administrator zaniecha przetwarzania Danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu 

osoby, której Dane dotyczą, jeżeli Przetwarzanie danych było niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administrator może nie uwzględnić sprzeciwu, jeżeli 

wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do Przetwarzania danych, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której Dane dotyczą, lub podstaw do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Administrator zaniecha Przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego niezwłocznie 

po otrzymaniu sprzeciwu osoby, której Dane dotyczą, wobec przetwarzania do takich celów. 

6. Żądanie usunięcia Danych osobowych lub sprzeciw osoba, której Dane dotyczą, może złożyć w 

formie pisemnej, elektronicznej, w tym za pośrednictwem strony internetowej Administratora, 

telefonicznie lub ustnie do protokołu w siedzibie Administratora. 

§ 9.  

1. Jeżeli Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Zgody osoby, której Dane dotyczą, i w 

sposób zautomatyzowany, Administrator umożliwia osobom, których Dane dotyczą, otrzymanie 

kopii ich Danych osobowych w formie elektronicznej, w formacie *.xml, *.json, *.csv lub innym 

powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, 

umożliwiającym tej osobie przesłanie Danych osobowych do innego dostawcy usług, odczytanie 

Danych osobowych w sposób automatyczny przez innego dostawcę i korzystanie z Danych 

osobowych w ramach usług innego dostawcy. 



2. O ile jest to technicznie możliwe, na żądanie osoby, której Dane dotyczą, Administrator przesyła 

Dane osobowe bezpośrednio innemu Administratorowi. 

3. Administrator może odmówić udostępnienia kopii Danych osobowych zgodnie z ust. 1, jeżeli 

mogłoby ono niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 

§ 10.  

1. Administrator ogranicza Przetwarzanie danych na żądanie osoby, której Dane dotyczą, w 

następujących przypadkach: 

a. osoba, której Dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych osobowych - na okres 

pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych osobowych; 

b. Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której Dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania; 

c. Administrator nie potrzebuje już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której Dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d. osoba, której Dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 

wobec Przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione 

podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, 

której Dane dotyczą. 

2. Administrator przechowuje dane, których Przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z ust. 1, 

a w pozostałym zakresie przetwarza je wyłącznie: 

e. za Zgodą osoby, której Dane dotyczą, lub  

f. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub 

g. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

h. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

3. Przed uchyleniem ograniczenia Przetwarzania danych Administrator informuje o tym osobę, której 

Dane dotyczą, która żądała ograniczenia. 

4. Administrator informuje ograniczeniu Przetwarzania danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono 

Dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego 

wysiłku. Administrator informuje osobę, której Dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której 

Dane dotyczą, tego zażąda. 

§ 11.  

1. Administrator dopuszcza podejmowanie decyzji, które opierają się wyłącznie na 

zautomatyzowanym Przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, i wywołują skutki prawne wobec 

osoby, której Dane dotyczą, lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają, wyłącznie jeżeli taka 

decyzja: 

a. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której Dane dotyczą, 

a Administratorem; 

b. jest dozwolona prawem Unii Europejskiej lub prawem polskim, któremu podlega 

Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie 

uzasadnionych interesów osoby, której Dane dotyczą; lub 

c. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której Dane dotyczą. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a i c, na żądanie osoby, której Dane dotyczą, 

Administrator zapewni weryfikację interwencję ludzką. Administrator umożliwi osobie, której Dane 

dotyczą, wyrażenie własnego stanowiska i zakwestionowanie decyzji podjętej w sposób określony 

w ust. 1. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na Szczególnych kategoriach Danych 

osobowych, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) Rozporządzenia i istnieją właściwe 

środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której Dane dotyczą. 


