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1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI 

1.1. Ochrona prywatności oraz danych osobowych i finansowych naszych klientów oraz osób 

odwiedzających nasze strony internetowe to nasz priorytet. Niniejsze Oświadczenie dotyczące 

prywatności zawiera wyjaśnienia dotyczące tego, jak zbieramy i chronimy informacje 

użytkowników. Otwierając rachunek lub korzystając z naszej strony, klienci wyrażają swoją 

zgodę na zbieranie i wykorzystanie swoich danych osobowych przez nas, jak określono w 

niniejszym Oświadczeniu dotyczącym prywatności. 

 

2. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH 

2.1. Zbieramy informacje niezbędne do otwarcia rachunku, skutecznego wykonywania transakcji i 

by chronić aktywa oraz prywatność naszych klientów. Aby to zrobić, zbieramy informacje, 

które pomagają nam ocenić potrzeby i preferencje naszych klientów. 

2.2. Informacje, które zbieramy bezpośrednio od klientów to informacje pozwalające nam na 

kontakt z nimi, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz 

pozwalające nam identyfikować klientów. Zbieramy również informacje demograficzne, gdy 

klienci otwierają u nas rachunek, w tym datę urodzenia, informacje dotyczące wykształcenia, 

zawodu itp., a także informacje o transakcjach, jakie nasi klienci wykonują za naszym 

pośrednictwem. Oceniamy także doświadczenie inwestycyjne naszych klientów, ich 

przybliżony roczny dochód oraz przybliżoną wartość netto, by ocenić ich pozycję finansową. 

 

3. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Korzystamy z danych osobowych, by świadczyć stosowne usługi wysokiej jakości i by 

zapewnić bezpieczeństwo. Przykładowo, możemy wykorzystać informacje zebrane od 

klientów, by zweryfikować ich tożsamość i dane kontaktowe. Możemy również wykorzystać 

te informacje, by założyć i uruchomić rachunek inwestycyjny, wydać numer rachunku i 

bezpieczne hasło, zapewnić aktywność rachunku klienta i skontaktować się z klientem, by 

przekazać informacje na temat rachunku. Te informacje pomagają nam usprawnić nasze 

usługi, spersonalizować doświadczenie dotyczące użytkowania strony internetowej i 

informować klientów o dodatkowych produktach, usługach lub promocjach, które mogą ich 

interesować. 

 

4. NASZE JEDNOSTKI STOWARZYSZONE I PARTNERZY 

Możemy udostępnić informacje naszym jednostkom stowarzyszonym, jeżeli informacje są 

niezbędne, by zapewnić produkt lub usługę, o które wnioskował klient, lub by umożliwić mu 

udział w usługach lub produktach, które oferują nasze jednostki stowarzyszone. Możemy 

również nawiązać relacje partnerskie lub współpracę, które mogą obejmować wspólne usługi 
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marketingowe z innymi spółkami, które oferują produkty i usługi wysokiej jakości, które 

mogą interesować naszych klientów. Aby zapewnić, że te produkty i usługi spełniają 

oczekiwania klientów i są dostarczane w sposób stosowny i użyteczny, możemy udostępnić 

niektóre informacje naszym partnerom, jednostkom stowarzyszonym i spółkom, z którymi 

współpracujemy. To pozwoli im lepiej zrozumieć oferty, które są najodpowiedniejsze i 

najbardziej użyteczne. Wykorzystanie danych osobowych będzie ograniczone do celów 

określonych w naszych relacjach z partnerem lub jednostką stowarzyszoną. 

 

5. NIEPOWIĄZANE STRONY TRZECIE 

5.1. Nie sprzedamy, nie poddamy licencji, nie poddamy w dzierżawę ani nie ujawnimy danych 

osobowych klientów żadnej stronie trzeciej z żadnego powodu, poza sytuacjami opisanymi w 

niniejszym dokumencie. 

5.2. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych osobowych stronom trzecim, gdy jest to 

wymagane na mocy prawa przez organy regulacyjne, organy ścigania lub inne instytucje 

rządowe lub gdy jest to konieczne, by chronić nasze prawa lub własność. 

5.3. Aby pomóc nam ulepszać usługi świadczone klientom, możemy zaangażować inną jednostkę, 

by pomogła nam ona wykonać niektóre czynności wewnętrzne, takie jak przetwarzanie 

danych rachunków, realizacja zleceń, obsługa klienta, przeprowadzanie badania zadowolenia 

klientów lub inne czynności pomocnicze lub zbieranie danych właściwych dla naszej 

działalności. Możemy również przekazać stronie trzeciej informacje o klientach z naszej bazy 

danych, by pomóc nam zanalizować i zidentyfikować potrzeby klientów i informować ich o 

ofertach dotyczących usług i produktów. Wykorzystanie udostępnionych informacji jest 

ograniczone do realizacji zadania, które zleciliśmy. Wszystkie strony trzecie, którym 

udostępniamy dane osobowe, muszą chronić dane osobowe na zasadach, które obowiązują 

również naszą spółkę. 

 

6. BEZPIECZEŃSTWO 

6.1. Wszystkie przekazane nam informacje przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. 

Wszystkie transakcje dotyczące płatności zostaną zaszyfrowane technologią SSL. Jeżeli 

udostępniliśmy klientowi hasło (lub gdy klient wybrał je sam), które pozwala na dostęp do 

niektórych części naszej strony, klient ma obowiązek zachować hasło w tajemnicy. Prosimy nie 

udostępniać nikomu swojego hasła. 

6.2. Niestety przekazywanie informacji przez Internet nie jest w pełni bezpieczne. Mimo że robimy 

co w naszej mocy, by chronić dane osobowe klientów, nie możemy zagwarantować 

bezpieczeństwa danych przekazywanych na naszą stronę; każde przekazanie danych klient 

czyni na własne ryzyko. Gdy otrzymamy już dane od klienta, zastosujemy surowe procedury i 

rygorystyczne środki bezpieczeństwa, by zapobiec nieupoważnionemu dostępowi. 
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7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Jeżeli klient zdecyduje się na zakup produktu lub usługi oferowanych przez inną spółkę, 

wszelkie dane przekazane takiej spółce nie będą już podlegały kontroli na mocy naszego 

Oświadczenia dotyczącego prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za polityki 

prywatności lub treść stron, do których zamieszczamy odnośniki i nie kontrolujemy 

wykorzystania lub ochrony danych przekazanych przez klienta lub zebranych na tych 

stronach. Za każdym razem, gdy klient klika odnośnik do stron partnerskich lub do 

powiązanych stron, może zostać poproszony o zarejestrowanie się lub o inne informacje. 

Należy pamiętać, że informacje podawane przez klienta trafią do strony trzeciej i należy 

zapoznać się z polityką prywatności takiej strony trzeciej. 

 

8. MARKETING 

8.1. Możemy wykorzystać dane osobowe klienta, by przekazać mu informacje o naszych 

produktach i usługach, które mogą go interesować; my lub nasi agenci mogą kontaktować się 

w tych sprawach z klientami drogą pocztową lub telefonicznie. 

8.2. Jeżeli klient jest obecnym klientem, skontaktujemy się z nim wyłącznie elektronicznie (np. 

drogą e-mailową, za pośrednictwem poczty głosowej lub wiadomości SMS) odnośnie do 

informacji o towarach i usługach podobnych do tych, które zostały klientowi sprzedane 

wcześniej. 

8.3. Jeżeli klient nie chce, abyśmy wykorzystywali jego dane w ten sposób, należy zaznaczyć 

odpowiednie pola wyboru, gdy zbieramy informacje o preferencjach marketingowych 

klientów. Można zmienić swoje preferencje w dowolnej chwili, kontaktując się z 

przedstawicielem obsługi klienta. Rezygnacja jednego właściciela rachunku dla rachunku 

wspólnego odnosi się również do innych właścicieli rachunku wspólnego. Rezygnację należy 

powtórzyć dla każdego posiadanego u nas rachunku. 

 

9. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE 

9.1. Korzystamy z plików cookie, by zabezpieczyć działania inwestycyjne i by usprawnić korzystanie 

z naszej strony. (Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysłane z serwera sieciowego na komputer 

użytkownika.) Pliki cookie używane przez nas nie zawierają żadnych danych osobowych ani 

danych rachunku lub informacji o haśle. Służą one wyłącznie temu, by rozpoznać, że żądanie 

ze strony pochodzi od zalogowanego użytkownika. 

9.2. Możemy również udostępnić informacje o wykorzystaniu strony przez użytkowników 

uznanym agencjom reklamowym by lepiej dostosować nasze reklamy na takiej stronie lub 
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innych stronach. W tym celu znaczniki pikselowe (znane również jako czyste gify lub sygnały 

nawigacyjne) mogą zostać wykorzystane, by zapisać strony odwiedzane przez klienta. 

Informacje zbierane przez agencję reklamową za pośrednictwem znaczników pikselowych nie 

pozwalają na identyfikację osób. 

 

10. ZMIANY DO NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA 

DOTYCZĄCEGO PRYWATNOŚCI 

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Oświadczenie dotyczące prywatności. W 

przypadku zmian, poprawione Oświadczenie dotyczące prywatności zostanie natychmiast 

poprawione na naszych stronach. Zamieścimy także informację na naszych stronach 

informującą o takich zmianach. Akceptacja poprawionego Oświadczenia dotyczącego 

prywatności ma miejsce drogą elektroniczną. Wszelkie spory dotyczące naszego 

Oświadczenia dotyczącego prywatności podlegają niniejszemu Oświadczeniu oraz Umowie z 

klientem. Zachęcamy, by regularnie sprawdzać niniejszą politykę, by być na bieżąco na temat 

tego, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i komu je ujawniamy. W przypadku 

pytań odnośnie do kwestii nieomówionych w niniejszym dokumencie, prosimy o kontakt z 

przedstawicielem obsługi klienta. 

 


