
 
 
 
 
 
 

 

Polityka prywatności w zakresie wizerunku w  

Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. 

 

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją przed udzieleniem zgody na 

przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci Twojego wizerunku. 

 

Informujemy, że wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Twojego wizerunku jest w 

pełni dobrowolne. Brak Twojej zgody na przetwarzanie Twojego wizerunku nie będzie podstawą do 

niekorzystnego traktowania Ciebie, a także nie będzie powodował jakichkolwiek negatywnych 

konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie ani rozwiązanie 

z Tobą stosunku pracy albo współpracy z nami. 

 

W przypadku wyrażenia przez Ciebie odpowiedniej zgody, Twój wizerunek będzie przetwarzany jedynie 

w celach związanych z Twoją pracą / współpracą z Domem Maklerskim TMS Brokers S.A. 

 

Twój wizerunek utrwalony na fotografiach lub w materiałach filmowych, w szczególności ten 

dostarczony przez Ciebie czy wykonany na sesji zdjęciowej u nas (dalej „Wizerunek”) będzie 

przetwarzany przez administratora danych – Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie 

(dalej „TMS Brokers”, „Administrator”, „Spółka”, lub „my”, „nas”), zgodnie z aktualnymi przepisami o 

ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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”) oraz obowiązującymi przepisami prawa 

polskiego. 

 

W związku z tym, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twojego wizerunku oraz zasadach 

jego przetwarzania w ramach określonych w niniejszej Polityce prywatności w zakresie wizerunku w 

Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. (dalej „Polityka prywatności”). 

 

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? 
 

Administratorem Twoich 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 się skontaktować z Administratorem? 
 

W sprawach dotyczących przetwarzania Twojego wizerunku przez Administratora możesz 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym u Administratora pod adresem e-mail: 

odo@tms.pl lub pod numerem telefonu: +48 22 276 62 42. 

 

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
 

Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zgodny z prawem na 

podstawie jednej z poniższych przesłanek: 

a) w zakresie wizerunku – na postawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych z celu 
związanym z Twoją pracą / współpracą z TMS Brokers, w szczególności w celu zarządzania, 
planowania i organizacji pracy, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym również w 
związku z rozpowszechnieniem materiałów marketingowych lub reklamowych TMS Brokers 
oraz promowaniem personelu Spółki, w tym także na stronie internetowej TMS Brokers lub 
stron branżowych oraz w portalach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

b) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń w postę-
powaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – w celu re-
alizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodze-
niu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

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 masz prawa w zakresie objętym Polityką prywatności? 
 

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych 

osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw: 

a) Dostęp do danych osobowych.  
W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. 

b) Sprostowanie i uzupełnienie danych.  
Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobo-

wych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobo-

wych. 

c) Prawo do usunięcia danych.  
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Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych 

z 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 wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt e) poniżej i 
nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych, 

iii. gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
iv. gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach. 
Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich 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 powszech-

nie obowiązujących przepisów, 
iii. celów statystycznych na zasadach określonych w RODO, 
iv. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  
Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przy-

padkach, gdy: 

i. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administrato-
rowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

ii. przetwarzania jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, 
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 

iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

iv. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o których mowa w pkt e) poniżej – do czasu 
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nad-
rzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu. 

e) Prawo do sprzeciwu.  
Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, 

gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu mar-

ketingu 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 Twoich inte-

resów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

f) Prawo do cofnięcia zgody.  
W zakresie w jakim przetwarzania Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją 

zgodę, masz 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 Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub prze-

twarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzo-

wany – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używa-

nym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe w postaci Wize-

runku. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. 

h) Prawo do skargi.  
Masz 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. 

Administrator przetwarza Wizerunek w sposób tradycyjny (papierowo) oraz w sposób częściowo 

zautomatyzowany tj. przy użyciu systemów informatycznych, w tym z wykorzystaniem usług 

chmurowych, zarówno w systemach zintegrowanych, jak i w rozproszonych zestawieniach jeżeli 

jest to niezbędne w celu wykonania celu przetwarzania. 

Podane dane nie służą jednakże do zautomatyzowanego podejmowana decyzji w rozumieniu art. 

22 RODO. 

 

5. Podanie danych osobowych 
 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w postaci Wizerunku jest dobrowolne. Niepodanie go może 

w niektórych sytuacjach pracy / współpracy z TMS Brokers utrudnić nam komunikację wewnętrzną lub 

zewnętrzną i organizację pracy. 

 

6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 
 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 

danych: 

a) usługodawcom świadczącym usługi na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługo-
dawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych, 

b) jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator 
może też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym 
organom państwowym, 

c) klientom lub potencjalnym klientom TMS Brokers w materiałach marketingowych lub rekla-
mowych (w tym na stronie internetowej Spółki lub stronach branżowych), 

d) podmiotom działającym w charakterze informacyjnym, publicystycznym, z którymi współpraca 
służy celom marketingowym TMS Brokers. 



 
 
 
 
 
 

 

 

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 
 

W przypadku przekazywania Twoich 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.  

i. „Standardowe Klauzule Umowne” UE, 
ii. 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 przechowujemy Twoje dane osobowe? 
 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Twoje 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 przetwarza Twoje dane osobowe w postaci wizerunku przez okres zatrudnienia 

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

prawem, w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń. 

 

9. Zmiana Polityki prywatności 
 

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie, w szczególności w przypadku, gdyby potrzeba lub 

obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmian w sposobie korzystania z Wizerunku, 

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 r. 

 

Załączniki: 

1) Oświadczenie w zakresie udzielenia zgody na przetwarzanie Wizerunku. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 1 

 

Warszawa, dnia __________________ 

 

________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE UDZIELENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam wobec spółki Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w 

Warszawie (dalej „TMS Brokers”) zgodę na wykorzystanie udostępnionego przeze mnie mojego 

Wizerunku: 

 

 w celach zarządzania, planowania i organizacji pracy poprzez wykorzystanie go w komunikacji 

wewnętrznej, tj. w wewnętrznej książce adresowej poczty elektronicznej, w celach komunikacji 

elektronicznej w publikowanych dokumentach TMS Brokers, materiałach z wydarzeń TMS Brokers tj. 

spotkania integracyjnych, okolicznościowych i zawodach sportowych, w celach komunikacyjnych i 

organizacji pracy w wewnętrznej sieci TMS Brokers – dostępnej dla pracowników / współpracowników 

TMS Brokers, 

 

 w celach komunikacji zewnętrznej w publikacjach (zarówno elektronicznych jak i papierowych) 

reklamowych i/lub branżowych dostępnych w postaci broszur, ulotek, gazet, prezentacji, filmów, w 

celach komunikacji zewnętrznej w publikach prasowych, w mediach 

elektronicznych/społecznościowych i na stronie internetowej TMS Brokers lub innych stronach 

branżowych. 

 

Z tytułu wykorzystania mojego Wizerunku w ww. formach nie roszczę sobie praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

________________________ 

(podpis) 

 


