
 
 
 
 
 
 

 

Polityka prywatności dla osoby zawiadamianej w razie wypadku pracownika 

Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. 

 

 

Niniejsza Polityka prywatności dla osoby zawiadamianej w razie wypadku pracownika Domu 

Maklerskiego TMS Brokers S.A. (dalej „Polityka prywatności”) została przygotowana przez spółkę Dom 

Maklerski TMS Brokers S.A. (dalej „Administrator”, „TMS Brokers”, „my” lub „nas”) i jest kierowana 

do osoby, która została wskazana przez pracownika TMS Brokers w „Kwestionariuszu osobowym dla 

pracownika” jako odpowiednia celem zawiadomienia w razie wypadku pracownika (dalej „Osoba 

zawiadamiana”). 

 

Celem niniejszej Polityki prywatności jest dostarczenie informacji o warunkach, zasadach i regułach 

stosowanych do przetwarzania danych osobowych Osoby zawiadamianej. 

 

Podawane przez pracownika dane osobowe Osoby zawiadamianej są zbierane przez TMS Brokers jako 

administratora danych osobowych w związku ze współpracą / pracą w TMS Brokers. W każdej chwili 

Osoba zawiadamiana może skorzystać z przysługujących jej praw w zakresie ochrony danych 

osobowych. Szczegółowe informacje na temat reguł przetwarzania danych osobowych znajdują się 

poniżej. 

 

1. Kto odpowiada za dane osobowe Osoby zawiadamianej? 
 

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 Inspektor Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych przez Administratora, w tym wykonywania praw przysługujących Osobie 

zawiadamianej można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@tms.pl lub pod numerem telefonu: 

+48 22 276 62 42. 
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3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe Osoby zawiadamianej? 
 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

a) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na TMS Brokers [art. 6 
ust. 1 lit. c) 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) (dalej „RODO”), tj. w celu realizacji obowiązków Admini-
stratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa pracy, 

b) gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów TMS Brokers (art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO), tj. w celu: obsługi korespondencji prowadzonej z Osobą zawiadamianą; realiza-
cji ustanowienia Osoby zawiadamianej jako osoby wskazanej przez naszego pracownika jako 
odpowiedniej celem powiadomienia w razie wypadku; ustalenia, dochodzenia lub obrony rosz-
czeń. 

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). 

 

4. Jakie Osoba zawiadamiana ma prawa w zakresie objętym Polityką prywatności? 
 

Na podstawie przepisów RODO przysługują Pracownikowi liczne prawa w odniesieniu do danych 

osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis praw: 

a) Dostęp do danych osobowych.  
W każdym czasie Osoba zawiadamiana może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. 

b) Sprostowanie i uzupełnienie danych.  
Osoba zawiadamiana ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swo-
ich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych. 

c) Prawo do usunięcia danych.  
Osoba zawiadamiana ma 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 danych osobowych Osoby zawiadamianej 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 powszech-

nie obowiązujących przepisów, 
iii. celów statystycznych na zasadach określonych w RODO, 



 
 
 
 
 
 

 

iv. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  

Osoba zawiadamiana ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych w przypadkach, gdy: 
i. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi 

sprawdzić prawidłowość tych danych, 
ii. przetwarzania jest niezgodne z prawem, a Osoba zawiadamiana sprzeciwia się usunięciu 

danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 
iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne Osobie zawiadamianej do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
e) Prawo do sprzeciwu.  

Osoba zawiadamiana ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobo-
wych w przypadku, gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie. 

f) Prawo do przenoszenia danych.  
Osoba zawiadamiana prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych oraz prawo do żądania 
przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe. 

g) Prawo do skargi.  
Osoba zawiadamiana ma 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) – g) powyżej, można wykonać poprzez skontaktowanie się 

z Administratorem w sposób określony w pkt 2 niniejszej Polityki prywatności. 

 

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
 

TMS Brokers nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu 

o przekazane przez pracownika dane osobowe. 

 

6. Komu udostępniane są dane osobowe Osoby zawiadamianej? 
 

TMS Brokers może udostępniać dane osobowe Osoby zawiadamianej następującym kategoriom 

odbiorców danych: 

a) podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych Osoby zawiadamianej na podsta-
wie odpowiednich przepisów prawa; 

b) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe Osoby zawiadamianej na podstawie zawartych 
z Administratorem umów powierzenia. 

 

7. Przekazywanie danych osobowych 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) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska 

stwierdziła na podstawie decyzji, że dane państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. 
 

8. Jak długo przechowywane są dane osobowe Osoby zawiadamianej? 
 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Osoby zawiadamianej przetwarzane były 

w sposób adekwatny i tak długo, jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając 

to na uwadze, Administrator przetwarza dane osobowe Osoby zawiadamianej przez okres zatrudnienia 

pracownika w TMS Brokers lub jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującymi 

prawem, w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń. 

 

9. Kategorie danych osobowych 
 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Osoby zawiadamianej: imię i nazwisko, adres, 

numer telefonu. 

 

10. Źródło pochodzenia danych osobowych 
 

Administrator pozyskuje dane osobowe Osoby zawiadamianej bezpośrednio od pracownika TMS 

Brokers w ramach czynności, do realizacji której dane osobowe Osoby zawiadamianej są przetwarzane. 

 

11. 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. 

Zmiana niniejszej Polityki prywatności dokonywana jest w drodze uchwały Zarządu TMS Brokers. 

Data ostatniej zmiany: 26.07.2021 

 


