
 
 

 

Polityka prywatności w zakresie monitoringu dla interesantów  

Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, NIP 526-275-91-31, dla której Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta 

rejestrowe pod numerem KRS 204776, kapitał zakładowy 3 537 560 zł (wpłacony w całości). Z 

Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora można skontaktować się mailowo: 

odo@tms.pl lub telefonicznie: +48 22 27 66 200. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony 

przed wtargnięciem osób nieuprawnionych oraz dochodzeniem roszczeń związanych z 

tym. 

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 rozporządzenia PE 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 (zwanego dalej: „RODO”)]. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Państwa dane nie służą identyfikacji zgodnie z art. 11 RODO. 

4. Przysługuje Państwu prawo uzasadnionego (szczególną sytuacją) sprzeciwu na podstawie art. 21 

RODO, a w przypadku dostarczenia dodatkowych informacji pozwalających na identyfikacje 

również prawa, których podstawą są art. 15-20 RODO. W przypadku uznania, że Państwa dane są 

przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, możecie Państwo wnieść skargę do 

właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

5. Podanie dodatkowych danych w celu identyfikacji jest dobrowolne. 

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

dostawcom narzędzi, oprogramowania i platform służących do obsługi monitoringu, doradcom 

prawnym oraz podmiotom dostarczającym serwery i przechowującym dane.  

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia 

nagrania, chyba że nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu na podstawie prawa lub 

Administrator powziął wiadomość, że może ono stanowić dowód w postępowaniu – w tym 

wypadku termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  

8. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do odbiorców spoza EOG. 

9. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym profilowania. 
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