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INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

(Akcjonariusze, których dane zostały przekazane przez Pełnomocnika Akcjonariusza) 

   

W związku z przekazaniem przez pełnomocnika Akcjonariusza danych osobowych Akcjonariusza, realizując obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 14 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: 

 

1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora: 

Administratorem danych osobowych Akcjonariusza jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego 

Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, nr KRS 0000018651. 

2. 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   

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Akcjonariusza: 

Dane osobowe Akcjonariusza będę przetwarzane na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO - przyjęcie oferty sprzedaży akcji od Akcjonariusza, 

2) art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO - w celu dochodzenia, ustalania i zabezpieczania roszczeń.  

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Noble Securities S.A.: 

Dochodzenie, ustalanie i zabezpieczanie roszczeń. 

5. Kategorie odnośnych danych osobowych: 

Dane osobowe zwykłe (dane dzieci w przypadku, gdy Klient jest osobą małoletnią), w tym: imię i nazwisko, PESEL, rodzaj, 

seria i numer dokumentu tożsamości, numery informacji podatkowej, identyfikator do raportowania transakcji, adres 

zameldowania, adres korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, data, kraj i miejsce urodzenia, imiona 

rodziców. 

6. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych Akcjonariusza: 

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, 

7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych Akcjonariusza do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej: 

NS nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

8. Okres, przez który dane osobowe Akcjonariusza będą przechowywane: 

Przez okres, o którym mowa w art. 118 kodeksu cywilnego oraz dodatkowe 6 miesięcy od dnia przyjęcia oferty sprzedaży 

akcji od Akcjonariusza. 

9. Informacje o prawach Akcjonariusza związanych z przetwarzaniem danych osobowych Akcjonariusza: 

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 Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Źródło pochodzenia danych osobowych: 

Dane osobowe Akcjonariusza zostały przekazane przez pełnomocnika Akcjonariusza albo asset management. 
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11. 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: 

Na podstawie danych osobowych Akcjonariusza, NS nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, w tym 

profilowania, w zakresie przetwarzanie danych osobowych akcjonariusza do oceny cech Akcjonariusza. 

 

 

  


