Załącznik nr 1 do Ankiety MIFID dla Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej
INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
(kierowane do reprezentanta/reprezentantów potencjalnych Klientów w związku z wypełnieniem przez niego/nich Ankiety
MIFID)
W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („Rozporządzenie RODO”), Noble Securities S.A. z siedzibą
w Warszawie („Noble Securities”, „NS”, „Dom Maklerski”) informuje niniejszym:
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Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego
Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, nr KRS 0000018651.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Inspektor ochrony danych, Noble Securities S.A., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, adres e-mail:
iod@noblesecurities.pl
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO - w celu realizacji reprezentowania Klienta lub potencjalnego Klienta NS
2) art. 6 ust. 1lit. c) Rozporządzenia RODO - do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na NS, w szczególności na
podstawie przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Noble Securities S.A.:
NS nie realizuje prawnie uzasadnionych interesów przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.
Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:
1) osoby upoważnione przez NS,
2) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez NS umowy o powierzenie przetwarzania
danych i osoby upoważnione przez te podmioty,
3) podmioty, którym NS udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej:
NS nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
przez okres, o którym mowa w art. 118 kodeksu cywilnego oraz dodatkowe 6 miesięcy, od dnia rozwiązania umowy
(obecnie 6 lat i 6 miesięcy). W przypadku wypełnienia Ankiety MIFID i nie zawarcia umowy, dane osobowe
potencjalnego Klienta będą przechowywane maksymalnie przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia wypełnienia Ankiety
MIFID.
Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
1) prawo żądania od NS dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
3) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
4) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
6) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
7) prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Główny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy
oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych
danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem reprezentowania
Klienta/potencjalnego Klienta wobec NS, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości reprezentowania
Klienta/potencjalnego Klienta wobec NS.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne
lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:
NS nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.
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