
 

- 1 - 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych; „RODO”), informujemy że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do usług maklerskich świadczonych 

na Państwa rzecz oraz pozostałych celów wskazanych w punkcie 3 poniżej jest WOOD & 

Company Financial Services, a.s. z siedzibą w Pradze pod adresem náměstí Republiky 1079/1a, 

110 00 Praga 1, Czechy lub którykolwiek z jej oddziałów zlokalizowanych w Warszawie, 

Bratysławie, Londynie, Mediolanie lub Bukareszcie ("My" lub "WOOD & Company"). 

Współadministratorami Państwa danych osobowych w odniesieniu do działalności 

marketingowej są WOOD & Company Financial Services, a.s. z siedzibą w Pradze pod adresem 

náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praga 1, Czechy oraz jej oddziały zlokalizowane 

w Warszawie, Bratysławie, Londynie, Mediolanie lub Bukareszcie 

WOOD & Company Financial Services, a.s. z siedzibą w Pradze pod adresem náměstí Republiky 

1079/1a, 110 00 Praga 1, Czechy oraz jej oddziały są łącznie zwane w niniejszej informacji jako 

„WOOD & Company”, „my”, „nas”, „nasze” lub inne podobne określenia. Dane kontaktowe 

oddziałów WOOD & Company są dostępne na stronie internetowej pod następującym adresem: 

http://www.wood.cz/contact-us. 

2. Kategorie danych osobowych 

WOOD & Company przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: 

 dane identyfikacyjne i dane do kontaktu: imię/imiona, nazwisko rodowe, nazwisko, 

data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer identyfikacyjny, numer dokumentu 

tożsamości lub paszportu (nazwa dokumentu, numer i seria), miejsce zamieszkania (kod 

pocztowy, miasto, ulica, numer budynku, numer mieszkania, województwo, powiat, 

gmina), adres zameldowania, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, 

stanowisko (w tym informacja o pełnieniu funkcji politycznej), nazwa firmy, adres 

firmy, płeć, fotografia, adres IP, numer identyfikacji podatkowej i informacja o statusie 

podatkowym; 

 dane finansowe oraz transakcyjne: np. informacje o rachunku bankowym, transferach 

pieniężnych, aktywach, deklarowanym profilu inwestycyjnym, historii kredytowej, 

źródle pochodzenia środków, zadłużeniu i wydatkach; 

 dane dotyczące preferencji klienta: informacje dotyczące Państwa potrzeb 

i zainteresowań w zakresie korzystania z produktów i usług WOOD & Company 

związane z danymi finansowymi oraz transakcyjnymi; 

 dane pozyskiwane w trakcie kontaktu z WOOD & Company: informacje 

pozyskiwane za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji lub mediów 

http://www.wood.cz/contact-us
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społecznościowych, w trakcie spotkań, tele- lub video- konferencji, czatów, emaili, 

wywiadów, rozmów telefonicznych, 

(„Dane Osobowe”). 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych 

WOOD & Company przetwarza Państwa Dane Osobowe w następujących celach: 

 zawarcia z Państwem umowy dotyczącej świadczenia jakichkolwiek usług maklerskich; 

 podejmowania działań mających na celu wykonywanie zawartej z Państwem umowy 

dotyczącej świadczenia jakichkolwiek usług maklerskich; 

 ewidencji transakcji wynikających z umów dotyczących świadczenia jakichkolwiek 

usług maklerskich oraz w celach statystycznych; 

 analizy Państwa preferencji klienckich w celu ustalenia działań marketingowych, jakimi 

będą Państwo zainteresowani oraz prowadzenia działań marketingowych dotyczących 

usług świadczonych przez WOOD & Company, zwłaszcza w zakresie promowania 

produktów lub usług odpowiadających Państwa potrzebom; 

 przyjmowania, rozpatrywania i odpowiadania na Państwa skargi i reklamacje dotyczące 

działalności WOOD & Company; 

 realizacji obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa; 

 zarządzania infrastrukturą informatyczną (np. zasobami współdzielonymi) oraz 

zapewnienia ciągłości działania biznesowego i bezpieczeństwa informatycznego; 

 opracowywania indywidualnych modeli statystycznych opartych o analizę transakcji, 

np. w celu określenia Państwa profile ryzyka; 

 opracowywania zestawień statystycznych, testów i modeli na potrzeby badań i rozwoju 

(R&D), zarządzania ryzykiem naszej grupy kapitałowej lub na potrzeby udoskonalania 

dotychczasowych lub tworzenia nowych produktów i usług; 

 gromadzenia Państwa Danych Osobowych w scentralizowanych bazach wewnętrznych 

w celu umożliwienia przedstawicielom WOOD & Company dostępu do tych Danych 

Osobowych (w każdym przypadku w oparciu o kryterium potrzeby biznesowej (need to 

know basis)) i zapewnienia odpowiedniego do Państwa oczekiwań poziomu obsługi oraz 

wyeliminowania zbędnej duplikacji pracy. 

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a), b), c) i/lub f) RODO. 

Nie będziemy przetwarzać Danych Osobowych w innych celach, niezgodnych z celami 

opisanymi powyżej, o ile ich przetwarzanie nie będzie wymagane przez przepisy prawa lub 

WOOD & Company nie zostanie przez Państwa upoważniona do ich przetwarzania. 

4. Udostępnienie Danych Osobowych 



 

- 3 - 

WOOD & Company może przekazywać Dane Osobowe następującym osobom trzecim dla 

celów wskazanych w niniejszym dokumencie oraz poniżej: 

a) podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni udostępnić Dane 

Osobowe dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz realizacji obowiązków 

nałożonych przez przepisy prawa. Dotyczy to, w szczególności, przekazywania Danych 

Osobowych organom nadzorującym, sądom i organom władzy (np. organom podatkowym 

i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom 

udzielającym świadczeń i innym osobom trzecim. Dotyczy to również podmiotów oraz 

organów uprawnionych do otrzymania od WOOD & Company Danych Osobowych lub 

uprawnionych do żądania dostępu do Danych Osobowych na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

b) spółkom lub osobom, z którymi WOOD & Company ma zawartą umowę o współpracy 

lub dotyczącą świadczenia usług na rzecz WOOD & Company („Przetwarzający 

Dane”), w tym podmiotom, którym WOOD & Company zleciła zniszczenie danych. 

Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych przez nie z WOOD & Company 

umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz środków technicznych 

i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie 

z instrukcjami przekazanymi przez WOOD & Company. 

c) spółkom zależnym i powiązanym z WOOD & Company. 

5. Przekazywanie Danych Osobowych do państw trzecich 

W przypadku przekazywania Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(“EOG”), do Stanów Zjednoczonych lub innego kraju spoza EOG, w stosunku do których 

Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony Danych 

Osobowych, stosujemy standardowe klauzule ochrony danych osobowych przyjęte przez 

Komisję Europejską lub inne właściwe środki wymagane lub dopuszczalne przez Artykuły 46 

i 49 RODO. 

6. Okres przechowywania Danych Osobowych 

Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez WOOD & Company lub Przetwarzających 

Dane przez okres (i) w jakim będą one niezbędne dla celów, o których mowa w punkcie 

3 niniejszej informacji; (ii) w jakim będzie to wymagane przez powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa; lub (iii) w jakim będą one niezbędne w celu obrony praw WOOD & Company. 

7. Prawa osób, których Dane Osobowe dotyczą 

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych: 

a) prawo do żądania dostępu do Danych Osobowych: osoba, której dane dotyczą, jest 

uprawniona do uzyskania od WOOD & Company potwierdzenia czy są przetwarzane 

dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu 

do nich. WOOD & Company dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych 

Osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które się Państwo 

zwrócą, WOOD & Company może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej 
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z kosztów administracyjnych. 

b) prawo do sprostowania Danych Osobowych: mają Państwo prawo do sprostowania 

Danych Osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem 

celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych 

Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

c) prawo do usunięcia Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”): mają 

Państwo prawo żądania, jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego 

usunięcia dotyczących Państwa Danych Osobowych, a WOOD & Company ma 

obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane Osobowe. 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych: w takim 

przypadku WOOD & Company wskaże na Państwa żądanie te Dane Osobowe i ich 

przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów. 

e) prawo do przenoszenia Danych Osobowych: pod pewnymi warunkami macie Państwo 

prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 

do odczytu maszynowego dotyczące Państwa Dane Osobowe, które zostały dostarczone do 

WOOD & Company oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane Osobowe innemu 

podmiotowi bez przeszkód ze strony WOOD & Company. 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych: w pewnych 

okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – 

z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących 

Państwa Danych Osobowych, a na WOOD & Company ciążyć może obowiązek 

zaprzestania przetwarzania takich Danych Osobowych. 

g) prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Źródła pochodzenia Danych Osobowych 

Państwa Dane Osobowe mogą pochodzić (i) bezpośrednio od Państwa lub od Państwa 

przedstawiciela ustawowego bądź mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, które 

zostało do nas przekazane); (ii) od przedsiębiorcy, którego są Państwo reprezentantami lub 

w stosunku do którego pozostają Państwo beneficjentami rzeczywistymi; (iii) od strony umowy 

zawartej z WOOD & Company; lub (iv) ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności 

z baz i rejestrów. 

9. Wymóg podania Danych Osobowych 

Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest niezbędne w celu wykonania przez WOOD & 

Company na Państwa rzecz usług lub realizacji obowiązków, o których mowa w  pkt 3 niniejszej 

Informacji. 

10. Pozostałe postanowienia 

Informujemy Państwa o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie 
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z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się 

z wykorzystaniem Danych Osobowych) i w takim przypadku będziemy Państwa informować 

o takich zmianach. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub realizacji praw 

w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych 

pod adresem e-mail dpo@wood.com. 
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