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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, XIX Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 204776, kapitał zakładow y 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.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonywania Umowy Ramowej zawartej z Administratorem jak również wypełniania ustawowych obowiązków
Administratora wynikających z posiadania statusu podmiotu prowadzącego działalność maklerską, w szczególności obowiązków wyni kających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723), (zwanej dalej: „Ustawą”). Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, takich jak dokonywanie niezbędnych rozliczeń i dochodzenie roszczeń wynikających z zawartej Umowy ramowej czy marketing bezpośredni
Administratora. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane osobowe będą także przetwarzane w c elach marketingowych polegających na przekazywaniu
Państwu informacji o usługach świadczonych przez Administratora, cennikach, promocjach i innych informacjach i wydarzeniach p romocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa
adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a.
w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania Umowy Ramowej oraz podjęcia działań przed jej zawarciem - art. 6 ust. 1 lit. b 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”);
b.
w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji przez Administratora obowiązków prawnych ciążących na nim, jako na podmiocie wykonującym działalność
maklerską, w szczególności polegających na informowaniu organów nadzoru finansowego oraz organów informacji finansowej o świadczonych usługach i wykonywanych transakcjach,
weryfikacji i identyfikacji tożsamości Klienta oraz bieżącym monitorowaniu jego stosunków gospodarczych i opracowywaniu anali z - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Ustawy, w
szczególności z art. 34, 35, art. 36 i art. 37 tejże Ustawy;
c.
w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak dokonywanie niezbędnych
rozliczeń i dochodzenie roszczeń wynikających z zawartej Umowy Ramowej czy marketing bezpośredni Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d.
w zakresie, w jakim przetwarzanie danych będzie odbywało się na podstawie Państwa dobrowolnej i opcjonalnej zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na
Państwa adres e-mail oraz numer telefonu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 u stawy z dnia
16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania Umowy ramowej, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub przetwarzanie odbywa
się na podstawie Państwa dobrowolnej i opcjonalnej zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Państwu również prawo przenoszenia
danych. 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.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnej i opcjonalnej zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych, przysługuje Państwu prawo do jej
cofnięcia w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia Umowy ramowej oraz skorzystania z usługi maklerskiej. Wyrażenie przez Państwa dobrowolnej i opcjonalnej zgody na
otrzymywanie komunikatów marketingowych nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia czy wykonania Umowy ramowej.
Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: bankom, podmiotom obsługującym szybkie płatności, spółkom z grupy kapitałowej, do której należy
Administrator, kurierom, operatorom pocztowym, organom nadzoru, organom informacji finansowej, podmiotom prowadzącym fundusze inwestycyjne, dostawcom narzędzi, oprogramowań i
platform służących do obsługi transakcji i operacji finansowych wykonywanych w toku realizacji Umowy Ramowej, jak również służących wysyłaniu informacji handlowych środkami komunikacji
elektronicznej oraz podmiotom dostarczającym serwery i przechowującym dane.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy Ramowej, a także po jej rozwiązaniu, zgodnie z treścią art. 49 Ustawy, przez okres 5 lat, licząc od
pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne. Dane zawarte w wynikach
przeprowadzanych ocen stosunków gospodarczych, o których mowa w art. 34 ust. 3 Ustawy przetwarzane będą przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich
przeprowadzenia. Powyższe okresy przechowywania danych mogą ulec przedłużeniu na zasadach określonych w art. 49 ust. 3 Ustawy. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa s ię
w oparciu o Państwa dobrowolną i opcjonalną zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie tych komunikatów
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albo zakończenia realizowania działań marketingowych prowadzonych na jej podstawie. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o prawnie uzasadn iony interes
Administratora, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż do czasu uznani a sprzeciwu za uzasadniony Państwa szczególną sytuacją, zaś w
przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni Administratora – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które nie wymaga
uzasadnienia. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, skorzystani e z przysługującego Państwu prawa sprzeciwu wymaga
uzasadnienia Państwa szczególną sytuacją.
W przypadku wypełnienia przez Państwa ankiet dotyczących sytuacji finansowej oraz gotowości do ryzyka inwestycyjnego, Adminis trator może stosować wobec Państwa profilowanie
polegające na grupowaniu klientów według kryteriów sytuacji finansowej, gotowości do ryzyka inwestycyjnego oraz wiedzy na temat instrumentów finansowych. Administrator nie będzie jednak
stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Niniejszym, udzielam pełnomocnictwa wskazanej powyżej osobie do samodzielnego działania na wszystkich rachunkach pieniężnych
otworzonych na podstawie Umowy określonej w nagłówku niniejszego pełnomocnictwa oraz do dokonywania następujących czynności
związanych z wykonywaniem tej Umowy.
1.

Uzyskiwania informacji dotyczących rachunków otworzonych na podstawie Umowy, historii transakcji i zleceń oraz składania dyspozycji
dotyczących wystawiania i anulowania zleceń.
 TAK  NIE

2.

Składania dyspozycji wypłat z rachunków pieniężnych otworzonych na podstawie Umowy.
 TAK  NIE

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne:

___________________________
Data



na czas określony do dnia ……………………..włącznie



do odwołania

___________________________________________________________________
podpis Mocodawcy(Klienta)/osób reprezentujących Mocodawcę (Klienta)

*) W przypadku osób nieposiadających nr PESEL rubryka PESEL powinna zostać wypełniona datą oraz państwem urodzenia.

