Informace o zpracování osobních údajů pro osoby, které se zabývají brokerskou činností
Vážení,
V souvislosti s navázáním spolupráce se společnosti Wagas S. A. se sídlem ve Varšavě, ulice Świętojerska 5/7, zapsané v Národním
soudním rejstříku, vedeném Obvodním soudem ve Varšavě, XII Hospodářské oddělení národního soudního rejstříku, pod číslem
0000409365, DIČ 107-00-00-135, základní kapitál ve výši 125.000 PLN, plně splacen (dále jen: „Wagas” nebo „Správce údajů”)
zpracováváme Vaše osobní údaje, zejména pak tyto údaje sbíráme, ukládáme, organizujeme, uchováváme, stahujeme, prohlížíme
a využíváme pro účely uvedené v této informaci.
Níže bychom Vás chtěli informovat o pravidlech pro zpracování Vašich osobních údajů a o právech, které Vám v této souvislosti
přísluší.
I. Obecné informace.
Níže uvedená pravidla platí od 25 května 2018 roku, v souvislosti se vstupem v platnost Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů – dále jen „GDPR”).
V případě dotazů a žádostí ohledně způsobu a rozsahu zpracování Vašich údajů společnosti Wagas, včetně oprávnění, která
Vám v této souvislosti přísluší, se prosím obracejte přímo na společnost Wagas.
II.

Správce údajů.
Správcem osobních údajů je Wagas S.A. se sídlem ve Varšavě.

III. Kontaktní údaje správce údajů.
Ve věcech týkajících se Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat následujícím způsobem:
 písemně pod adresou: Wagas, ul. Świętojerska 5/7 42, 00-236 Varšava
 prostřednictvím kontaktního formuláře, pod adresou: www.wagas.pl
 prostřednictvím elektronické pošty, pod adresou: daneosobowe@wagas.pl
 telefonicky, pod telefonním číslem: +420 296 183 736
IV. Účel a právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů.
Společnost Wagas zpracovává Vaše osobní údaje, získané v souvislosti s vykonáváním brokerské činnosti, zejména v souvislosti
s využíváním dostupného online informačního systému Wagas, určeného k vykonávání této činnosti (dále jen: "informační
systém"), pro následující účely:
čp.
Účel zpracování
Právní základ pro zpracování
1.

Zajištění bezpečnosti, včetně bezpečnosti
z oblasti teleinformatiky

2.

Určení, ochrana a vymáhání pohledávek
v souvislosti s provozováním distribuce
pojištění

3.

Realizace povinnosti spojených s placením
daní, včetně vedení a uchovávání daňových
deníků a dokladů souvisejících s vedením
účetních knih a uchováváním daňových
dokladů

Právním základem pro zpracování údajů je nezbytnost
zpracování údajů pro realizaci smlouvy a právně odůvodněný
zájem společnosti Wagas. Vaše osobní údaje zpracováváme
za účelem zajištění ochrany proti proti zneužívání, v
souvislosti s využíváním informačního systému a zajištění
bezpečnosti telefonních a informačních systémů, objektů a
majetku.
Právním základem pro zpracování údajů je právně
odůvodněný zájem společnosti Wagas.

Právním základem pro zpracování údajů je dodržování právní
povinnosti společnosti Wagas vyplývající z daňových
předpisů (Daňový řád, zákon o dani ze zboží a služeb, zákon
o dani z příjmů právnických osob) a předpisů o účetnictví
(zákon o účetnictví)

V. Vaše osobní údaje nebudou podrobovány automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
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VI. Povinnost uvedení údajů.
Ve Vašem případě je uvedení osobních údajů dobrovolné.
Nepředání společnosti Wagas všech vyžadovaných osobních údajů Vám znemožní využívání informačního systému, realizaci
brokerské činnosti s využitím tohoto systému, což Vám znemožní spolupráci se společnosti Wagas v rozsahu těchto úkonů.
Neuvedení všech právem vyžadovaných osobních údajů může být překážkou pro uzavření nebo realizaci smlouvy. V ostatních
případech je uvedení Vašich osobních údajů dobrovolné, a jejich neuvedení nezpůsobí jakékoliv negativní následky v souvislosti
s uzavřením a realizací smlouvy.
Rozsah nezbytných osobních údajů vyplývá z právních předpisů a je odůvodněn účelem stanoveným ve výše uvedeném bodu
č. IV.
VII. Informace o příjemcích Vašich osobních údajů.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely uvedené v bodu V., Vaše osobní údaje mohou být zpřístupňovány:
1. orgánům státní správy a subjektům realizujícím veřejné služby nebo působících jménem orgánů veřejné správy, v rozsahu a
pro účely vyplývající s právních předpisů, a to zejména Komisi pro finanční dozor (Orgán, který v Polsku realizuje některé
kontrolní úkoly, v České republice realizované Českou národní bankou)
2. subjektům, které zpracovávají údaje za účelem vymáhání nebo zajišťování pohledávek, nebo za účelem prevence pojistných
podvodů,
3. poskytovatelům technických služeb, včetně subjektů obsluhujících korespondenci, archivaci dokumentů, zabývajících se
vývojem a udržováním provozu informačních systémů společnosti Wagas, včetně transakčního systému,
4. subjektům zabývajícím se autorizací elektronického podpisu,
5. některým osobám vykonávajícím regulovaná povolání, jako např. právníci, notáři nebo auditoři.
- v každém případě popsaným v bodech 2 - 5, výše uvedené subjekty zpracovávají údaje na základě smlouvy uzavřené se
společností Wagas a výhradně v souladu s žádostí Wagas.
VIII. Doba uchovávání osobních údajů
1. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu, kdy budete využívat informační systém, a dále do okamžiku promlčení
pohledávek vyplývajících z realizace brokerské činnosti nebo do okamžiku zániku povinnosti uchovávání údajů, vyplývající
z právních předpisů nebo právně odůvodněného zájmu společnosti Wagas.
2. Výše uvedené ustanovení se vztahuje zejména na povinnost uchovávání účetních dokladů a na povinnost uchovávání dokladů
vyplývající z předpisů o boji proti praní peněz a financování terorismu.
IX. Práva osoby, které se týkají osobní údaje.
V souladu s platnými předpisy máte následující práva:
čp.
1.

Oprávnění
Právo na přístup

2.

Právo na úpravu

3.

Právo na vymazání

4.
5.
6.

Právo na omezení
Právo na odmítnutí
Právo na odvolání souhlasu

7.

Právo na převod

Popis
Můžete získat informace ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů a kopie těchto
osobních údajů.
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, můžete žádat
o úpravu Vašich osobních údajů.
Můžete požádat o vymazání Vašich osobních údajů, a to v rozsahu stanoveným
právními předpisy.
Můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů .
Můžete odmítnout zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší situace.
Kdykoliv můžete odvolat souhlas na zpracování Vašich osobních údajů; odvolat souhlas
na zpracování Vašich osobních údajů v podobě zobrazení zaznamenaného na
fotografiích. Odvolání tohoto souhlasu platí pouze do budoucnosti. Wagas nebude dále
zpracovávat Vaše osobní údaje, avšak zpracování, k němuž došlo do okamžiku odvolání
souhlasu je v souladu s platnými předpisy. Odvolání souhlasu nezpůsobí jakékoliv
negativní následky v souvislosti s Vaší spolupráci se společnosti Wagas.
V případě, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě Vám poskytované
služby spočívající v zajištění přístupu do informačního systému nebo jste smluvní
stranou smlouvy se Správcem, jejíž předmětem je zprostředkovatelská činnost – máte
také právo na převod Vašich osobních údajů, tj. obdržení od Správce Vašich osobních
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8.

Právo na podání stížnosti

údajů, uložených v autorizovaném, obecně používaném a strojově čitelném formátu.
Můžete tyto údaje poslat jinému správci údajů.
Máte právo podat stížnost orgánu dozoru, zabývajícímu se ochranou osobních údajů,
tj. polskému orgánu dozoru (Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů) nebo orgánu
dozoru v jakémkoli členském státě Evropské unie, místně příslušného z hlediska pobytu
nebo vykonávání práce osoby, které se osobní údaje týkají, nebo z hlediska místa, kde
došlo k domnívanému porušení.

X. Za účelem uplatnění výše uvedených práv kontaktujte společnost Wagas, v souladu s kontaktními údaji uvedenými v bodech
III a IV tohoto dokumentu.
XI. Postupování údajů mimo EHP
Vaše osobní údaje nebudou postupovány příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor.
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