BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJ CYCH Z US UG MAKLERSKICH OFEROWANYCH
PRZEZ DB SECURITIES S.A.
Ochrona prywatno ci w ramach ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych (RODO)
Niniejsza broszura dotyczy danych osobowych, które zbiera DB Securities S.A. („DB Securities S.A." lub „Dom maklerski”) jako
administrator danych osobowych, a tak e praw osób fizycznych zwi zanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.
W broszurze zawarto informacje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie
Polski w odniesieniu do klientów korzystaj cych z produktów oferowanych przez Dom maklerski ( cznie „Pa stwo” lub
„Klienci”).

Dom maklerski zastrzega sobie prawo do zmiany tre ci niniejszej broszury informacyjnej, w szczególno ci w przypadku zmiany przepisów prawa oraz konieczno ci
dostosowania do nich zawartych w broszurze informacji. Pe na i aktualna tre broszury jest dost pna na stronie internetowej Domu maklerskiego www.dbsecurities.pl.
DB Securities Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, ul. Lecha Kaczy skiego 26, 00-609 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 0000066290, NIP 637-01-18-719, kapita zak adowy w wysoko ci
15.000.000 PLN (op acony w ca ci) • Cz onek Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.
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Znajd w niej Pa stwo szczegó owe informacje na temat prywatno ci w kontek cie oferowanych przez Dom maklerski us ug
maklerskich ( cznie „Us ugi”). Broszura zosta a zredagowana zwi zku z obowi zkiem informacyjnym wynikaj cym z artyku ów
13 oraz 14 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dom maklerski zastrzega sobie prawo do zmiany tre ci niniejszej broszury informacyjnej, w szczególno ci w przypadku zmiany przepisów prawa oraz konieczno ci
dostosowania do nich zawartych w broszurze informacji. Pe na i aktualna tre broszury jest dost pna na stronie internetowej Domu maklerskiego www.dbsecurities.pl.
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Spis tre ci
1. Dane kontaktowe Domu maklerskiego (art. 13 ust. 1 lit. a; art. 14 ust. 1 lit. a RODO)
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 ust. 1 lit. b; art. 14 ust. 1 lit. b RODO)
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz okresy, przez które dane osobowe b
przechowywane (art. 13 ust. 1
lit. c; art. 13 ust. 2 lit. a; art. 14 ust. 1 lit. c; art. 14 ust. 2 lit. a RODO)
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Dom maklerski lub stron trzeci w zwi zku z przetwarzaniem danych
osobowych (art. 13 ust. 1 lit. d; art. 14 ust. 2 lit. b RODO)
5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i ród a ich pozyskania (art. 14 ust. 1 lit. d; art. 14 ust. 2 lit. f RODO)
5.1. Dane zwi zane z wykonywaniem Umów o us ugi maklerskie
5.2. Dane zbierane za pomoc platformy transakcyjnej dbMakler
5.3. Dane zbierane z innych róde
5.4. Nagrywane rozmowy
6. Podstawa wymogu podania danych osobowych (art. 13 ust. 2 lit. e RODO)
7. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych (art. 13 ust. 1 lit. e; art. 14 ust. 1 lit. e RODO)
7.1. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom w ramach Grupy Deutsche Bank
7.2. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom poza Grup Deutsche Bank
7.2.1. Podmioty przetwarzaj ce dane osobowe na zlecenie Domu maklerskiego
7.2.2. Podmioty niezale ne od Domu maklerskiego
8. Prawa przys uguj ce Klientom i korzystanie z nich (art. 13 ust. 2 lit. b, c, d; art. 14 ust. 2 lit. c, d, e RODO)
8.1. Przys uguj ce prawa
8.2. Korzystanie z przys uguj cych Klientom praw
9. Profilowanie (art. 13 ust. 2 lit. f; art. 14 ust. 2 lit. g RODO)

1. To samo i dane kontaktowe administratora (art. 13 ust. 1 lit. a; art. 14 ust. 1 lit. a RODO)
Administratorem Pa stwa danych osobowych jest DB Securities S.A., z siedzib w Warszawie, pod adresem 00-609
Warszawa, ul. Lecha Kaczy skiego 26, wpisana do Rejestru Przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego przez S d
Rejonowy dla m. st. Warszawy, S d Rejestrowy, XII Wydzia Gospodarczy, pod numerem KRS 0000066290, NIP
6370118719.
Aby skontaktowa si z Domem maklerskim w sprawach zwi zanych z przetwarzaniem Pa stwa danych osobowych, mog
Pa stwo skorzysta ze wszelkich dost pnych kana ów komunikacji z Domem maklerskim, takich jak:
formularz kontaktowy na stronie internetowej agenta Domu maklerskiego – Deutsche Bank Polska S.A. („Bank”
lub „Deutsche Bank Polska S.A.”)
ogólna infolinia Biura maklerskiego pod numerem: 801 18 18 18, +48 12 625 80 00 lub +48 500 919 000,
wiadomo e-mail wys ana na adres: db.securities@db.com,
zg oszenie pisemne na adres korespondencyjny: ul. Lecha Kaczy skiego 26, 00-609 Warszawa,
zg oszenie sprawy osobi cie w placówce agenta Domu maklerskiego – Deutsche Bank Polska S.A.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 ust. 1 lit. b; art. 14 ust. 1 lit. b RODO)
W celu uzyskania informacji zwi zanych z przetwarzaniem Pa stwa danych osobowych, mog Pa stwo równie
skontaktowa si bezpo rednio z Inspektorem Ochrony Danych w DB Securities S.A., odpowiedzialnym za wszystkie
kwestie zwi zane z ochron danych osobowych i prywatno ci w Domu maklerskim:
adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: db.securities@db.com,
adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych: ul. Lecha Kaczy skiego 26, 00-609 Warszawa z dopiskiem
„Ochrona danych osobowych”.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz okresy, przez które dane osobowe b
przechowywane (art. 13 ust. 1
lit. c; art. 13 ust. 2 lit. a; art. 14 ust. 1 lit. c; art. 14 ust. 2 lit. a RODO)
W poni szej tabeli znajd Pa stwo informacje dotycz ce celów przetwarzania danych osobowych, podstawy prawnej
przetwarzania wynikaj cej z przepisów RODO oraz okresów, przez które dane mog by przechowywane.
Szczegó owy opis poszczególnych podstaw prawnych zawarty jest w dalszej cz ci niniejszego punktu.
W przypisach znajduj si informacje dotycz ce konkretnych przepisów prawa, na podstawie których Dom maklerski
przechowuje Pa stwa dane osobowe.

1

2

3

Opis celu przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Zobowi zania umowne

Wykonywanie umów, których
Pa stwo stron lub
Wype nianie zobowi za umownych (art. 6
podejmowanie dzia na
ust. 1 lit. b RODO)
wniosek Klienta przed
zawarciem umowy

Reklamacje, skargi, wnioski

Rozpatrywanie reklamacji,
skarg i wniosków

Wype nianie zobowi za umownych (art. 6
ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja
uzasadnionych interesów administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dochodzenie roszcze oraz
obrona przed roszczeniami

Dochodzenie roszcze przez
Dom maklerski oraz obrona
Domu maklerskiego przed
roszczeniami

Realizacja uzasadnionych interesów
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Obowi zki AML

Wype nianie obowi zków
prawnych na onych przez
przepisy o przeciwdzia aniu
praniu pieni dzy oraz
finansowaniu terroryzmu

Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Okres przechowania

6 lat1 lub
3 lata2

5 lat3

Okres przedawnienia roszcze cywilnoprawnych w stosunku do Domu maklerskiego, liczony od dnia, w którym roszczenie sta o si wymagalne – art. 118
Kodeksu cywilnego.
Okres przedawnienia roszcze cywilnoprawnych Domu maklerskiego lub w stosunku do Domu maklerskiego zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci
gospodarczej, liczony od dnia, w którym roszczenie sta o si wymagalne – art. 118 Kodeksu cywilnego.
Okres liczony od pierwszego dnia roku nast puj cego po roku, w nast pi a operacja na danych dotycz cych transakcji, np. rejestracja transakcji lub
przeprowadzenie analizy transakcji - art. 8 ust. 4 i 4a, art. 8a ust. 2 oraz art. 9k ustawy o przeciwdzia aniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dom maklerski zastrzega sobie prawo do zmiany tre ci niniejszej broszury informacyjnej, w szczególno ci w przypadku zmiany przepisów prawa oraz konieczno ci
dostosowania do nich zawartych w broszurze informacji. Pe na i aktualna tre broszury jest dost pna na stronie internetowej Domu maklerskiego www.dbsecurities.pl.
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Nazwa celu przetwarzania

Nazwa celu przetwarzania

Opis celu przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowania

Zgodno z przepisami
regulacyjnymi oraz
kategoryzowanie Klientów

Zapewnienie zgodno ci
z przepisami reguluj cymi
dzia alno maklersk , w tym
Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
tworzenie statystyk oraz
raportów oraz przekazywanie
ich odpowiednim instytucjom

5 lat4

Archiwizacja ksi gowa
i podatkowa

Archiwizowanie danych na
podstawie powszechnie
obowi zuj cych przepisów
prawa

5 lat5

Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4

5

Zgodnie z art. 83a ust. 4a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, okres 5 lat dotyczy obowi zku przechowywania i archiwizowania dokumentacji
zwi zanej ze wiadczeniem us ug maklerskich. Okres ten liczony jest od pierwszego dnia roku nast puj cego po roku, w którym dokumenty lub no niki
informacji zosta y sporz dzone lub otrzymane. Komisja Nadzoru Finansowego mo e za da od Domu maklerskiego przechowywania i archiwizowania takich
danych lub dokumentów po up ywie tego terminu, nie d ej jednak ni przez 7 lat.
Okres liczony:
a) od pocz tku roku nast puj cego po roku obrotowym, którego dane dotycz – art. 74 ustawy o rachunkowo ci;
b) od ko ca roku kalendarzowego, w którym up yn termin p atno ci podatku do up ywu terminu zobowi zania podatkowego - art. 32, 86 oraz 88 w zw.
z art. 70 ustawy – Ordynacja podatkowa.
Okres 5 lat dotyczy równie przechowywania informacji o rachunku finansowym obj tym obowi zkiem raportowania na podstawie przepisu art. 28 ustawy
o wymianie informacji podatkowych z innymi pa stwami.

Dom maklerski zastrzega sobie prawo do zmiany tre ci niniejszej broszury informacyjnej, w szczególno ci w przypadku zmiany przepisów prawa oraz konieczno ci
dostosowania do nich zawartych w broszurze informacji. Pe na i aktualna tre broszury jest dost pna na stronie internetowej Domu maklerskiego www.dbsecurities.pl.
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Podane wy ej okresy przechowywania danych osobowych, jak równie numeracja artyku ów poszczególnych ustaw, mog
ulec zmianie wraz ze zmian powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa.
Poni ej znajd Pa stwo szczegó owy opis podstaw prawnych przetwarzania wykorzystywanych przez Dom maklerski:
a) Wype nianie zobowi za umownych
Przetwarzanie mo e by niezb dne do wype niania zobowi za umownych wobec Pa stwa lub zgodnie z Pa stwa
daniem jest niezb dne do podj cia konkretnych czynno ci przed zawarciem umowy o korzystanie z Us ug
(np. weryfikacja Pa stwa to samo ci).
b) Przepis prawa
Przetwarzanie cz sto jest konieczne w celu wywi zania si z prawnych lub regulacyjnych zobowi za Domu
maklerskiego lub jest wprost nakazane przez przepis prawa. Do najwa niejszych regulacji, na podstawie których Dom
maklerski przetwarza Pa stwa dane osobowe, nale :
ustawa o przeciwdzia aniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 8 – 9k);
ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (art. 83a ust. 4a, art. 90);
ustawa o wykonywaniu Umowy mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Stanów Zjednoczonych Ameryki
w sprawie poprawy wype niania mi dzynarodowych obowi zków podatkowych oraz wdro enia ustawodawstwa
FATCA oraz dyrektywy Rady 2014/107/UE zmieniaj cej dyrektyw 2011/16/UE w zakresie obowi zkowej
automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (art. 4; 11-14);
ustawa – Ordynacja podatkowa (art. 32; 86; 88);
ustawa o rachunkowo ci (art. 71-76);
ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 33);
c) Dobrowolna zgoda
W niektórych przypadkach Dom maklerski uzyskuje Pa stwa wcze niejsz dobrowoln zgod na przetwarzanie danych
osobowych, np. w zakresie zgody na bezpo redni marketing telefoniczny lub mailowy. Je eli Dom maklerski przetwarza
Pa stwa dane osobowe na podstawie zgody, mo e by ona odwo ana w ka dej chwili w sposób równie atwy, jak
zosta a udzielona. Odwo anie zgody nie powoduje, i przetwarzanie dokonane przed takim odwo aniem staje si
niezgodne z prawem. Zgod mog Pa stwo odwo ró nymi sposobami – wi cej szczegó ów znajduje si w punkcie 8.
d) Uzasadnione interesy
Przetwarzanie mo e by równie uznane za niezb dne dla realizacji uzasadnionych interesów DB Securities S.A. lub
strony trzeciej, je eli nie wp ywa nadmiernie na Pa stwa interesy ani podstawowe prawa i wolno ci. Podczas
przetwarzania danych osobowych na tej podstawie Dom maklerski zawsze stara si zachowa równowag mi dzy
swoim uzasadnionym interesem a Pa stwa prywatno ci . W przypadku przetwarzania opartego o t podstaw prawn ,
Dom maklerski analizuje ryzyka naruszenia Pa stwa praw lub wolno ci oraz rodki przyj te w celu ochrony danych

Dom maklerski zastrzega sobie prawo do zmiany tre ci niniejszej broszury informacyjnej, w szczególno ci w przypadku zmiany przepisów prawa oraz konieczno ci
dostosowania do nich zawartych w broszurze informacji. Pe na i aktualna tre broszury jest dost pna na stronie internetowej Domu maklerskiego www.dbsecurities.pl.
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osobowych. Uzasadnione interesy realizowane przez Dom maklerski za pomoc przetwarzania danych osobowych
zosta y wymienione oraz opisane w punkcie 4 niniejszej broszury.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Dom maklerski lub stron trzeci w zwi zku z przetwarzaniem danych
osobowych (art. 13 ust. 1 lit. d; art. 14 ust. 2 lit. b RODO)
Jedn z podstaw prawnych, na których Dom maklerski przetwarza Pa stwa dane osobowe, jest osi ganie celów
wynikaj cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dom maklerski. „Uzasadnionymi interesami” Domu
maklerskiego lub stron trzecich s :
regularna ocena ryzyka zwi zanego z przeciwdzia aniem praniu pieni dzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z wymogami
ustawy o przeciwdzia aniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu;
obs uga reklamacji, skarg i wniosków;
przeciwdzia anie konfliktom interesów w Domu maklerskim oraz w Banku;
weryfikacja informacji dotycz cych przest pstw lub uzasadnionych podejrze ich pope nienia, dokonywanych na szkod
Domu maklerskiego lub innych instytucji prowadz cych podobn dzia alno oraz ich Klientów, przetwarzane w celach
zapobie enia przest pstwom;
ustalanie lub dochodzenie przez Dom maklerski roszcze cywilnoprawnych w ramach prowadzonej dzia alno ci, a tak e
obrona przed takimi roszczeniami.
5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i ród a ich pozyskania (art. 14 ust. 1 lit. d; art. 14 ust. 2 lit. f RODO)
Od wszystkich Klientów Dom maklerski zbiera dane zawarte w Karcie Klienta – podstawowym formularzu u ywanym
w Domu maklerskim.
Poni ej znajduje si opis wszelkich form przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do Klientów zawieraj cych
z Domem maklerskim:
a) umow o wiadczenie us ug maklerskich,
b) umow o wiadczenie us ug maklerskich w zakresie praw pochodnych i prowadzenie rachunku zabezpieczaj cego,
c) umow o wiadczenie us ug maklerskich w zakresie zagranicznych papierów warto ciowych
cznie „Umowy o us ugi maklerskie”).
W zakresie us ug maklerskich w charakterze agenta DB Securities S.A. dzia a Bank. Wi cej na temat przekazywania
Pa stwa danych osobowych do Banku mog Pa stwo przeczyta w punkcie 7 poni ej.
5.1. Dane zwi zane z wykonywaniem Umów o us ugi maklerskie
Dla potrzeb wykonywania umów o us ugi maklerskie, Dom maklerski b dzie przetwarza Pa stwa dane osobowe
w zakresie:
a) wydanych przez Klienta zlece nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych –
np. rodzaj oraz liczba instrumentów finansowych, jakie Pa stwo nabywaj , moment nabycia takich instrumentów
oraz przeznaczone na ten cel rodki;
b) informacji dotycz cych rachunku inwestycyjnego Klienta, np. stan rachunku, historia rachunku, etc.
c) prowadzenia na rzecz Klienta rejestru zagranicznych papierów warto ciowych oraz praw wynikaj cych
z posiadanych przez Klienta zagranicznych papierów warto ciowych,
d) dane zwi zane z procesem obs ugi reklamacji,
e) dane zawarte w odpowiednich formularzach podatkowych, wystawianych przez Dom maklerski w zwi zku ze
wiadczeniem Us ug.
Powy sze dane zbierane s automatycznie.
5.2. Dane zbierane za pomoc platformy transakcyjnej dbMakler
Dla celów umo liwienia Klientom korzystania z platformy transakcyjnej dbMakler, Dom maklerski b dzie przetwarza
Pa stwa dane osobowe zwi zane z takim dost pem do platformy i jej obs ug , tj.:
a) dane logowania – login i has o;
b) dane u ytkownika platformy, np. imi i nazwisko, rodzaj, seria i numer dokumentu to samo ci, adres
korespondencyjny,
c) informacje o Us ugach, którymi Klient mo e zarz dza oraz informacje zwi zane ze wiadczeniem Us ug w zakresie,
w jakim Us ugi te s wiadczone za pomoc platformy transakcyjnej dbMakler (np. informacje o sk adanych
zleceniach, informacje o stanie rachunku).
Powy sze dane zbierane s automatycznie.
5.3. Dane zbierane z innych róde
Dom maklerski mo e zbiera dane osobowe Klientów od Banku dzia aj cego jako agent Domu maklerskiego. Dotyczy
to wszystkich danych, które Dom maklerski przetwarza w zwi zku ze wiadczeniem Us ug, o których mowa
w niniejszym punkcie 5.

Dom maklerski zastrzega sobie prawo do zmiany tre ci niniejszej broszury informacyjnej, w szczególno ci w przypadku zmiany przepisów prawa oraz konieczno ci
dostosowania do nich zawartych w broszurze informacji. Pe na i aktualna tre broszury jest dost pna na stronie internetowej Domu maklerskiego www.dbsecurities.pl.
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5.4. Nagrywane rozmowy
Dom maklerski nagrywa rozmowy telefoniczne Klientów z konsultantami agenta Domu maklerskiego – Banku –
w celach: zapewnienia jako ci i bezpiecze stwa oferowanych Us ug, umo liwienia Klientom sk adania zlece ,
dyspozycji i innych o wiadcze woli Klientów, jak równie w zwi zku z wykonywaniem na onych na Dom maklerski
obowi zków regulacyjnych. Nagranie rozmowy nast puje automatycznie.
6. Podstawa wymogu podania danych osobowych (art. 13 ust. 2 lit. e RODO)
Podanie danych osobowych zbieranych bezpo rednio od Klienta, o których mowa w punkcie 5, jest wymogiem
ustawowym, na onym przez przepisy prawa. Podanie danych jest równie niezb dne dla celów zawarcia umowy
z Domem maklerskim oraz korzystania z Us ug. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencj
niepodania wymaganych danych jest niemo no zawarcia umowy z Domem maklerskim, a tak e obs ugi Us ug po
zawarciu umowy.
Je eli zajdzie potrzeba zebrania od Pa stwa innych danych osobowych niezb dnych do wype nienia prawnych
lub regulacyjnych obowi zków Domu maklerskiego lub do wywi zania si ze zobowi za wynikaj cych z zawartej umowy
(lub niezb dnych do zawarcia takiej umowy), Dom maklerski poinformuje Pa stwa, e podanie tych informacji jest
obowi zkowe oraz o konsekwencjach niemo no ci pobrania przez Dom maklerski tych informacji.
7. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych (art. 13 ust. 1 lit. e; art. 14 ust. 1 lit. e RODO)
7.1. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom w ramach Grupy Deutsche Bank
Dane osobowe przetwarzane dla celów obs ugi oferowanych przez Dom maklerski Us ug mog by przekazywane
innym spó kom z grupy, do której nale y Dom maklerski ("Grupa Deutsche Bank"). Dotyczy to przekazywania
opisanego poni ej.
Dom maklerski przekazuje Pa stwa dane osobowe do Banku w nast puj cych sytuacjach:
a) w których Bank dzia a jako niezale ny administrator Pa stwa danych osobowych; dotyczy to wiadczenia przez Bank
us ug przekazywania zlece i dyspozycji Klientów do Domu maklerskiego oraz innych us ug zwi zanych
z dzia alno ci maklersk realizowanych przez Biuro maklerskie Banku na podstawie umów zawartych pomi dzy
Biurem maklerskim Banku a Klientem;
b) je eli jest to wymagane przez przepis prawa, np. przepisy o przeciwdzia aniu praniu pieni dzy i finansowaniu
terroryzmu;
c) w których Bank dzia a jako podmiot przetwarzaj cy Pa stwa dane osobowe na zlecenie Banku w celu umo liwienia
Bankowi wiadczenia us ug na rzecz Domu maklerskiego, np. w zakresie obs ugi reklamacji Klientów lub us ug
archiwizacyjnych.
Dom maklerski mo e równie przekazywa Pa stwa dane osobowe do Deutsche Bank AG:
a) w zakresie, w jakim jest do tego zobowi zany poprzez przepisy prawa, w tym w szczególno ci przepisy
o przeciwdzia aniu praniu pieni dzy i finansowaniu terroryzmu,
b) dla potrzeb realizacji wymogów nadzoru skonsolidowanego i wymaga nadzorczych wobec podmiotu
dominuj cego, jakim jest Deutsche Bank AG, a tak e,
c) w celu umo liwienia temu podmiotowi wiadczenia us ug na rzecz Domu maklerskiego.
7.2. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom poza Grup Deutsche Bank
Dane mog by przekazywane podmiotom trzecim spoza Grupy Deutsche Bank, aby realizowa cele wymienione
powy ej w zakresie, w jakim s one dla nich niezb dne do wykonania zada zleconych przez Dom maklerski, je eli
wymaga tego przepis prawa lub je eli Dom maklerski posiada inn podstaw prawn (np. wyrazili Pa stwo zgod
na przekazanie Pa stwa danych). Za odbiorców uznane mog by :
7.2.1. Podmioty przetwarzaj ce dane osobowe na zlecenie Domu maklerskiego
W ramach prowadzenia dzia alno ci maklerskiej Dom maklerski korzysta z us ug podmiotów wykonuj cych
okre lone zadania na rzecz Domu maklerskiego. Przyk adami takich podmiotów s :
dostawcy systemów informatycznych,
konsultanci oraz zewn trzni doradcy,
podmioty wiadcz ce us ugi archiwizacji dokumentacji,
podmioty wiadcz ce us ugi produkcji i wysy ki wyci gów i innej korespondencji do Klientów,
podmioty wiadcz ce us ugi hostingu lub wsparcia systemów informatycznych.
Tego typu podmioty nie decyduj samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarza Pa stwa dane osobowe.
Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezb dne dla
dostarczania rozwi za umo liwiaj cych oferowanie Us ug przez Dom maklerski. Dom maklerski ma kontrol
nad dzia aniem takich podmiotów za pomoc odpowiednich zapisów umownych chroni cych Pa stwa
prywatno .
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7.2.2. Podmioty niezale ne od Domu maklerskiego
Dla celów obs ugi Us ug Dom maklerski przekazuje dane osobowe ró nym podmiotom niezale nym od Domu
maklerskiego, tj.:
a) dostawcom us ug kurierskich lub pocztowych,
b) instytucjom finansowym uprawnionym do po redniczenia w obrocie instrumentami finansowymi (brokerom);
c) Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.;
d) Krajowemu Depozytowi Papierów Warto ciowych S.A.;
e) innym podmiotom wymienionym w art. 149 oraz 150 ust. 1 ustawy - ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi (podmioty ustawowo upowa nione do otrzymywania informacji dotycz cych Pa stwa,
stanowi cych tajemnic zawodow Domu maklerskiego),
Tego typu podmioty s samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, e Dom maklerski nie ma wp ywu
na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzaj one Pa stwa dane osobowe. Dom maklerski nie jest
odpowiedzialny za zgodno dzia alno ci takich podmiotów z przepisami.
Dom maklerski mo e tak e udost pnia dane osobowe na Pa stwa wyra ne danie lub za Pa stwa zgod .
Dotyczy to np. przekazywania danych osobowych do podmiotów, o których mowa w art. 150 ust. 1 pkt 1)
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (podmiotów, które zosta y przez Pa stwa upowa nione do
otrzymania informacji dotycz cych Pa stwa, stanowi cych tajemnic zawodow Domu maklerskiego).
8. Prawa przys uguj ce Klientom i korzystanie z nich (art. 13 ust. 2 lit. b, c, d; art. 14 ust. 2 lit. c, d, e RODO)
8.1. Przys uguj ce prawa
Zgodnie z art. 15 RODO, ka dy Klient ma prawo dost pu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez
DB Securities S.A. Je li uwa aj Pa stwo, e jakiekolwiek informacje dotycz ce Pa stwa osoby s nieprawid owe lub
niekompletne, w my l art. 16 RODO przys uguje Pa stwu prawo dania sprostowania lub uzupe nienia tych danych.
W takim przypadku prosimy z
wniosek o ich poprawienie w sposób okre lony w podpunkcie 8.2 poni ej. Dom
maklerski niezw ocznie skoryguje takie informacje.
Maj Pa stwo równie prawo do:
a) dania usuni cia Pa stwa danych osobowych w przypadkach okre lonych przepisami art. 17 RODO;
b) dania ograniczenia przetwarzania Pa stwa danych osobowych w przypadkach okre lonych przepisami art. 18
RODO;
c) wycofania Pa stwa zgody w przypadku, gdy DB Securities S.A. uzyska tak zgod na przetwarzanie danych
osobowych (przy zastrze eniu, e wycofanie to nie naruszy zgodno ci z prawem przetwarzania danych dokonanego
przed wycofaniem) zgodnie z art. 7 RODO;
d) wyra enia sprzeciwu – z przyczyn zwi zanych z Pa stwa szczególn sytuacj – wobec przetwarzania Pa stwa
danych osobowych (w tym profilowania), je eli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu
publicznego lub uzasadnionych interesów DB Securities S.A. zgodnie z art. 21 RODO;
e) wyra enia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych dla celów marketingu bezpo redniego, w tym profilowaniu,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi zane z takim marketingiem bezpo rednim (wi cej o samym profilowaniu
przeczytaj Pa stwo w punkcie 9) zgodnie z art. 21 RODO;
f) przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO. Jest to prawo do uzyskania danych osobowych przekazanych
DB Securities S.A. w ustrukturyzowanym, powszechnie u ywanym i mo liwym do odczytu maszynowego formacie
oraz do dania przes ania takich danych osobowych do innego administratora, bez utrudnie ze strony
DB Securities S.A. i z zastrze eniem w asnych zobowi za dotycz cych poufno ci.
Dom maklerski b dzie honorowa dania, odwo ania lub sprzeciwy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami o ochronie
danych, ale nale y pami ta , e prawa te nie s bezwzgl dne; nie zawsze b
obowi zywa , a w pewnych sytuacjach
mog wyst powa zwolnienia z ich stosowania.
W odpowiedzi na danie Dom maklerski mo e poprosi o dodatkowe informacje pozwalaj ce na zweryfikowanie
Pa stwa to samo ci lub podanie informacji, które pomog Domowi maklerskiemu lepiej zrozumie sytuacj .
Je li Pa stwa dania nie zostan spe nione, Dom maklerski uzasadni swoj decyzj .
8.2. Korzystanie z przys uguj cych Klientom praw
Aby skorzysta z przys uguj cych Pa stwu praw lub uzyska szczegó owe informacje dotycz ce przetwarzania Pa stwa
danych osobowych, prosimy o kontakt z Domem maklerskim lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe
Domu maklerskiego oraz Inspektora Ochrony Danych zosta y przedstawione odpowiednio w punkcie 1 oraz 2
niniejszej broszury.
Je li nie b
Pa stwo usatysfakcjonowani reakcj DB Securities S.A., istnieje równie mo liwo z enia skargi
do w ciwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urz du Ochrony Danych
Osobowych.
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W celu zapewnienia aktualno ci i dok adno ci danych osobowych, mog by Pa stwo okresowo proszeni
o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które Dom maklerski posiada na Pa stwa temat lub
poinformowanie Domu maklerskiego o wszelkich zmianach dotycz cych tych danych osobowych (takich jak
np. zmiana adresu lub numeru telefonu). Dom maklerski zach ca Klientów do regularnego sprawdzania poprawno ci,
aktualno ci i kompletno ci przetwarzanych danych osobowych.
9. Profilowanie (art. 13 ust. 2 lit. f; art. 14 ust. 2 lit. g RODO)
Profilowanie jest stosowanym przez Dom maklerski procesem automatycznego przetwarzania dotycz cych Pa stwa
informacji, w tym danych osobowych, takich jak np.: fakt prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, rodzaj wiadczonych
przez Dom maklerski Us ug i sposób korzystania z nich, etc. Proces ten s y do zbudowania profilu Klienta oraz oceny tego
profilu.
Do celów profilowania Dom maklerski wykorzystuje dane:
a) przekazane przez Pa stwa na Karcie Klienta,
b) przetwarzane przez Dom maklerski w zwi zku z korzystaniem przez Pa stwa z Us ug oferowanych przez Dom maklerski
(np. historia transakcji wykonywanych w systemie dbMakler),
c) przekazane przez Bank dzia aj cy jako agent Domu maklerskiego, np. podczas rozmowy Klienta z konsultantem Banku
w oddziale Banku lub przez telefon.
Dom maklerski profiluje Pa stwa dane w celu wype nienia obowi zku kategoryzowania Klientów. Obowi zek ten jest
na ony na Dom maklerski przez przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz odpowiednich regulacji
europejskich (regulacje MIFID), Dom maklerski ma obowi zek kategoryzowa swoich Klientów w celu zapewnia im
ciwego poziomu ochrony polegaj cego na przekazywaniu im, w zale no ci od przynale no ci do danej kategorii,
odpowiedniego zakresu informacji na temat Us ug i ryzyk z nimi zwi zanych.
Klient mo e zg osi danie zakwalifikowania go do innej kategorii. Zmiana kategorii Klienta z Klienta detalicznego na
Klienta profesjonalnego lub uprawnionego kontrahenta, jak równie zmiana kategorii Klienta z Klienta profesjonalnego na
uprawnionego kontrahenta, wi e si z obni eniem poziomu ochrony Klienta.
Wi cej informacji mog Pa stwo uzyska w Broszurze MIFID, dost pnej w oddzia ach agenta Domu maklerskiego – Banku
– oraz na stronie internetowej www.dbsecurities.pl.

