Polityka prywatności dla kontrahentów
Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.

Niniejsza „Polityka prywatności dla kontrahentów Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.” (dalej
„Polityka prywatności”) została przygotowana przez spółkę Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (dalej
„Administrator”, „TMS Brokers”) i jest kierowana do partnerów biznesowych, dostawców i
usługodawców TMS Brokers.
Celem niniejszej Polityki prywatności jest dostarczenie informacji o warunkach, zasadach i regułach
stosowanych do przetwarzania danych osobowych przekazanych Administratorowi w związku ze
współpracą lub wykonaniem umowy łączącej TMS z kontrahentem,

1. Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?
Administratorem danych osobowych jest Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem
0000204776.
2. Jak skontaktować się z Administratorem?
W TMS Brokers powołany został Administrator Ochrony Danych. W sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych przez Administratora można skontaktować się pod adresem email: odo@tms.pl lub pod numerem telefonu: +48 22 276 62 42.
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3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy są Państwa dane osobowe?
Zobowiązujemy się do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu:
a) zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych
rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej
zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie
prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych
w przepisach o archiwizacji,
b) wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i
sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków
Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań
podatkowych,
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas
niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie
dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu,
zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do
czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,
d) w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w
celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach
sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i

wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub
numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze Panią/Panem – do czasu cofnięcia
zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.
Przetwarzanie danych w celach inne niż powyższe może odbywać się: (i) w oparciu o uzyskanie
dodatkowej zgody, (ii) na podstawie obowiązującego prawa, lub (iii) gdy jest to zgodne z celem, w
którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane (art. 6 ust. 4 RODO).
Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6
ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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”) oraz art. 6
ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych
obowiązków.
Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową,
dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku.
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych wysyłanych na
Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r.
Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli wrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów
marketingowych w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Państwa numer telefonu,
podstawą prawną przetwarzania będzie art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
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4. Jakie mają Państwo prawa w zakresie objętym Polityką prywatności?
Na podstawie przepisów RODO przysługują Państwu liczne prawa w odniesieniu do danych
osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Państwa praw:
a) Dostęp do danych osobowych.
W każdym czasie mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
b) Sprostowanie i uzupełnienie danych.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych
osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych.
c) Prawo do usunięcia danych.
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych
osobowych w każdym z następujących przypadków:
i.
gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
ii.
gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
iii.
gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach.
Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Państwa danych osobowych w zakresie, w
jakim ich przetwarzaniem będzie niezbędne do:
i.
korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

ii.

wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy
powszechnie obowiązujących przepisów,
iii.
celów statystycznych na zasadach określonych w RODO,
iv.
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych w przypadkach, gdy:
i.
Kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
ii.
przetwarzania jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
iii.
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) Prawo do sprzeciwu.
Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w
przypadku, gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym
w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym
niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) Prawo do cofnięcia zgody.
W zakresie w jakim przetwarzania danych osobowych następuje w oparciu o Państwa zgodę,
mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
g) Prawo do przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub
przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób
zautomatyzowany – aają Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane
osobowe, które dostarczył Administratorowi. Mają Państwo także prawo przesłać te dane
osobowe innemu administratorowi.
h) Prawo do skargi.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetworzenie danych osobowych przez
Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Uprawnienia, o których mowa w lit. a) – h) powyżej, można wykonać poprzez skontaktowanie się
z Administratorem w sposób określony w pkt 2 niniejszej Polityki prywatności.
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5. Podanie danych osobowych
Podanie przez Kontrahenta bezpośrednio danych osobowych w celu współpracy lub realizacji umowy
z TMS Brokers jest dobrowolne, jednakże konsekwencją uch niepodania będzie brak możliwości
współpracy lub zawarcia umowy.

Dane osobowe osób fizycznych, przetwarzane przez TMS Brokers, są pozyskiwane bezpośrednio od
Kontrahenta.
6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią
wpływa.
7. Komu udostępniane są Państwa dane osobowe?
Możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych:
a) usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu. W umowach zawieranych z takimi
usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych,
b) jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator
może też udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim, w szczególności
uprawnionym organom państwowym.
8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do
państw trzecich.
W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających
siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią, w krajach, które według Komisji
Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniającego
odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator je przekazuje, wykorzystując mechanizmy zgodne z
obowiązującym prawem, które obejmują m.in.
a) „Standardowe Klauzule Umowne” UE,
b) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy
posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych),
c) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska
stwierdziła na podstawie decyzji, że dane państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom
ochrony.

Strona

4

9. Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?
Administrator dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe przetwarzane były w sposób
adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na
uwadze, Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do
osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności
z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji współpracy / umowy i okres
przedawnienia roszczeń.
10. Zmiana Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie, w szczególności w przypadku, gdyby potrzeba lub
obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosowanych przepisów prawa, w tym
zmian odbiorców danych.
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Zmiana niniejszej Polityki prywatności dokonywana jest w drodze uchwały Zarządu TMS Brokers.

