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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAPIS 

 W RAMACH OFERTY PRZEPROWADZANEJ ZA POŚREDNICTWEM DOMU 

MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.  

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

Niniejsza polityka prywatności została przygotowana w związku z obowiązkiem informacyjnym 

wynikającym z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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”). 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i Państwa danych osobowych. 

Przetwarzając Państwa dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne. W polityce prywatności 

wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, jakie prawa przysługują Państwu 

w związku z tym oraz w jaki sposób mogą Państwo z tych praw skorzystać. 

 

1. KTO JEST KIM W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI? 

1.1. „DM BOŚ” lub „My” to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w 

Warszawie, będący administratorem Państwa danych osobowych. 

1.2. „Państwo” lub „Klienci” to osoby fizyczne korzystające z produktów i usług DM BOŚ lub 

składające wniosek o korzystanie z produktów i usług DM BOŚ, w tym osoby składające 

zapis w ramach oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy DM BOŚ, a także osoby 

fizyczne reprezentujące klientów jako członek organu, przedstawiciel ustawowy, 

przedstawiciel lub pełnomocnik.  

1.3. „Usługi” to produkty i usługi oferowane przez DM BOŚ 

1.4. „dane osobowe” to informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę 

fizyczną (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, NIP, PESEL, 

obywatelstwo)  

1.5. „przetwarzanie” to działania dotyczące danych osobowych, podejmowane w sposób 

automatyczny lub ręczny (np. zbieranie, przechowywanie, zmienianie, usuwanie, 

przeglądanie, ujawnianie, utrwalanie).  

 

2. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? 

2.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ). Nasze dane kontaktowe: Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, e-

mail: makler@bossa.pl, numer telefonu: + 48 225043104 lub 801 104 104, formularz 

kontaktowy dostępny na stronie: www.bossa.pl.  
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3. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH? 

3.1. DM BOŚ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz 

korzystania z Państwa praw związanych z tym przetwarzaniem.  

3.2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@bossa.pl, adres do 

korespondencji: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 

00-517 Warszawa. 

 

4. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE? JAK DŁUGO 

JE PRZECHOWUJEMY?  

4.1. W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje dotyczące celów przetwarzania Państwa 

danych osobowych, podstaw prawnych oraz okresów, przez które dane mogą być 

przechowywane.  

Nazwa celu Opis celu Podstawa prawna 

przetwarzania danych 

Okres przechowywania 

danych 

Działania w 
związku ze 
złożeniem zapisu 
w ramach oferty, 
w której 
przeprowadzeniu 
pośredniczy DM 
BOŚ 

Podejmowanie przez DM 
BOŚ działań 
umożliwiających
 przydział,  
rozliczenie i rejestrację 
instrumentów 
finansowych, na jaki 
został złożony zapis 

Dane są niezbędne do 

podjęcia działań na 

Państwa żądanie w 

związku ze złożeniem 

zapisu oraz realizacji 

prawnie uzasadnionego 

interesu przez DM BOŚ 

polegającego na 

możliwości wykonania 

umowy zawartej z 

emitentem 

instrumentów finansów, 

na jakie jest składany 

zapis, (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO) 

Zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami prawa lub 
przez okres wymagany 
dla realizacji przez DM 
BOŚ uzasadnionych 
interesów 

Działania 
związane z 
identyfikacją  
Klienta i jego 
reprezentanta  

Podejmowanie przez DM 
BOŚ, na wniosek Klienta, 
którego Państwo 
reprezentują, działań 
umożliwiających 
przydział instrumentów 
finansowych, na jaki 
został złożony zapis. 

Prawnie uzasadniony 
interes DM BOŚ oraz 
Klienta, polegający na 
zapewnieniu 
wiarygodnej 
identyfikacji Klienta i 
reprezentanta (art. 6 
ust. 1 pkt f) RODO). 

Zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami prawa lub 
przez okres wymagany 
dla realizacji przez DM 
BOŚ uzasadnionych 
interesów 

Inne obowiązki 

prawne 

związane z 

działalnością 

regulowaną 

Wypełnianie przez DM 

BOŚ obowiązków 

prawnych wynikających z 

przepisów prawa 

Dane są niezbędne do 

wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na 

DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO).  

Lista najważniejszych 

aktów prawnych 

znajduje się w punkcie 

4.2.  

Zgodnie z 

obowiązującymi 

przepisami prawa 
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Nazwa celu Opis celu Podstawa prawna 

przetwarzania danych 

Okres przechowywania 

danych 

Roszczenia Ustalenie lub 

dochodzenie roszczeń 

przez DM BOŚ lub 

obrona przed 

roszczeniami 

kierowanymi wobec DM 

BOŚ.  

Dane są niezbędne do 

realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu 

przez DM BOŚ 

polegającego na 

możliwości ustalenia lub 

dochodzenia roszczeń 

przez DM BOŚ, a także 

obrony przed takimi 

roszczeniami 

kierowanymi wobec DM 

BOŚ (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO) 

Okres przedawnienia 

roszczeń przysługujących 

DM BOŚ lub wobec DM 

BOŚ przewidziany 

przepisami prawa  

4.2. Do najważniejszych aktów prawnych nakładających obowiązki na DM BOŚ zalicza się 

ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenie MIFIR (Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów 

finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012), ustawę o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez 

podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

 

5. JAKIE PAŃSTWA DANE PRZETWARZAMY I SKĄD JE UZYSKUJEMY?  

5.1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od podmiotu 

przyjmującego zapis, w tym między innymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do 

korespondencji, kraj rezydencji, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, seria i numer 

paszportu, obywatelstwo, data urodzenia.  

5.2. Dane pochodzą bezpośrednio od Państwa, a także 

5.2.1. W przypadku reprezentowania Państwa przez pełnomocnika – Państwa dane 

dostarczone przez pełnomocnika; 

5.2.2. W przypadku reprezentowania Państwa przez przedstawiciela ustawowego – 

Państwa dane dostarczone przez przedstawiciela; 

5.2.3. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – Państwa 

dane pozyskane z publicznych rejestrów takich jak Centralna Ewidencja Działalności 

Gospodarczej. 

 

6. KTO MOŻE OTRZYMAĆ PAŃSTWA DANE?  

6.1. Przekazujemy Państwa dane osobowe przetwarzane przez DM BOŚ w związku ze 

świadczeniem Usług następującym podmiotom: 

6.1.1. Podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do przydziału i rozliczenia 

instrumentów finansowych, w tym podmiotom przyjmującym zapisy oraz emitentowi 

instrumentów finansowych, na który został złożony zapis; 

6.1.2. Podmiotom prowadzącym działalność maklerską prowadzącym na Państwa rzecz 

rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy; 



4 

 
 

 

6.1.3. Podmiotom, które będą przetwarzać Państwa dane dla własnych celów, tj. (w 

zależności od rodzaju Usług, z których Państwo korzystają) podmiotom 

obsługującym rynek finansowy, w tym Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. (GPW), Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych (KDPW), 

KDPW_CCP (KDPW izba rozliczeniowa) lub innej właściwej izbie rozliczeniowej lub 

izbie rozrachunkowej; 

6.1.4. Podmiotom świadczącym usługi i przetwarzającym Państwa dane na nasze zlecenie 

w związku z tymi usługami: dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, 

doradcom zewnętrznym DM BOŚ, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, 

podmiotom świadczącym usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów; 

6.1.5. Podmiotom, w odniesieniu do których wyrazili Państwo żądanie przekazania im 

Państwa danych osobowych lub wyrazili zgodę na takie działanie. 

6.2. Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom, którym DM BOŚ jest 

upoważniony lub zobowiązany do przekazania na podstawie przepisów prawa (np. 

podmiotom wymienionym w art. 149 oraz 150 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, np. sądom, prokuraturze, Prezesowi NIK, Komisji Nadzoru Finansowego, 

Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, Generalnemu Inspektorowi Informacji 

Finansowej, Policji, CBA, Szef ABW, organom egzekucyjnym, Prezesowi UOKiK, 

rzecznikowi finansowemu, organom podatkowym). 

 

7. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY? 

Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 

8. CZY PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC 

PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH? JAKIE INNE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU?  

8.1. Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację: Mają Państwo prawo do wniesienia, w 

dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn 

związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych 

jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez DM BOŚ. W takim przypadku powinni 

Państwo wskazać tę szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie 

przez DM BOŚ przetwarzania Państwa danych objętych sprzeciwem. 

8.2. Przysługują Państwu także następujące prawa: 

8.2.1. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a 

także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii; 

8.2.2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Państwa danych 

osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe; 

8.2.3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli 

np.: 

a) kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych przetwarzanych 

przez nas – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale 

sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania; 

c) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji naszych celów, ale są 

one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych 

osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację - w takim przypadku 
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mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych do czasu 

stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec 

podstaw Państwa sprzeciwu.  

W przypadku ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych będziemy 

mogli je przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za 

Państwa zgodą.  

8.2.4. Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli np.: 

a) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których 

zostały zebrane i przetwarzane; 

b) zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych 

osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację, a  nie będziemy mieli 

podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Państwa 

sprzeciwu; 

c) zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów 

marketingowych; 

d) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

8.2.5. Prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo aby otrzymać od nas swoje 

dane, które dostarczyli nam Państwo na podstawie zgody lub umowy, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Mają Państwo także prawo żądania 

aby Państwa dane osobowe zostały przesłane przez DM BOŚ bezpośrednio innemu 

administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe; 

8.3. Aby skorzystać z ww. praw mogą się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem 

Ochrony Danych - dane kontaktowe znajdują się w punkcie 3.2 niniejszej polityki) lub DM 

BOŚ (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 2.1 niniejszej polityki). 

8.4. W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające 

na zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą nam lepiej 

zrozumieć zakres Państwa żądania. 

8.5. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

 

9. CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?  

9.1. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla przyjęcia, realizacji i rozliczenia 

zapisu. 

9.2. Jeśli zajdzie potrzeba zebrania od Państwa innych danych osobowych niezbędnych do 

wypełnienia przez nas obowiązków prawnych lub wypełnienia innych zobowiązań 

poinformujemy Państwa, że podanie takich danych jest obowiązkowe wraz z informacją z 

czego taki obowiązek wynika i jakie konsekwencje wiążą się z niepodaniem danych. 

 

 


