W związku z realizacją wymogów 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 ( „RODO”), PRIME
SELECTION DOM MAKLERSKI S.A. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o
przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
(Inwestor-Zapisobiorca)
•

Administratorem danych osobowych jest: Prime Selection Dom Maklerski S.A, z w Warszawie (00-696) ul.
Pankiewicza 3, poczta elektroniczna: kontakt@psdm.pl („Administrator”).

•

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel: +48 22 417 58
60, poczta elektroniczna: rodo@psdm.pl.

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
b) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie
i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy
przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, świadczenie usług oferowania
instrumentów finansowych na rzecz podmiotu oferującego papiery wartościowe (podmiotem
oferującym papiery wartościowe jest podmiot emitujący papiery wartościowe, których dotyczy zapis
złożony przeze mnie).

•

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: agenci firmy inwestycyjnej,
emitenci instrumentów finansowych na które został złożony zapis, towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarządzające funduszami inwestycyjnymi, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe,
informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Administratora,
biegli rewidenci w związku z audytem.

•

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres
wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od przyjęcia zapisu. W przypadku
przekazywania informacji handlowych, przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych,
nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu
bezpośredniego.

•

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania.

•

Posiada Pani/Pan możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym na
każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

•

Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

•

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

•

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają
profilowaniu.

