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INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A. 

 
 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą 
w Warszawie („NWAI”), realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), NWAI niniejszym 
informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:  
 
1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:  
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą  
w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod 
wskazanym powyżej adresem siedziby a także drogą elektroniczną poprzez adres email: 
RODO@nwai.pl. 
 
2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz zakres danych 

objętych przetwarzaniem:  
 
NWAI przetwarza Pani/Pana dane osobowe, tj. Pani/Pana imię, nazwisko, adres email wskazujący na 
miejsca Pani/Pana zatrudnienia lub również numer telefonu, przede wszystkim do realizacji celów 
wynikających z prawnie uzasadnionego interesu NWAI w postaci komunikacji z aktualnymi, byłymi bądź 
potencjalnymi klientami NWAI (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). 
 
W innym przypadku, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez NWAI wyłącznie na 
podstawie wcześniej udzielonej zgody. 
 
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez NWAI:  
 
NWAI realizuje swoje prawnie uzasadnione interesy w postaci komunikacji z aktualnymi, byłymi bądź 
potencjalnymi klientami NWAI. 
 
4. Źródło pochodzenia danych osobowych: 
 
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, NWAI 
informuje, że zostały one pozyskane od klienta NWAI, będącego Pani/Pana pracodawcą lub 
mocodawcą bądź też z publicznie dostępnych rejestrów lub z sieci Internet. 
 
5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:  
 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2 powyżej, 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom 
odbiorców: 
 
a) osobom upoważnionym przez NWAI,  

b) podmiotom, którym NWAI jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów 
prawa, 

c) podmiotom, którym NWAI ma prawo udostępnić dane osobowe do celów wynikających  
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NWAI jako administratora lub przez 
stronę trzecią, tj. w celu prawidłowego wykonywania umowy zawartej z klientem NWAI. 
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6. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej:  

 
NWAI, co do zasady nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.  
 
7. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana jednego z żądań 
wymienionych w pkt. 8 lit. c) - f) poniżej albo odpowiednio do momentu cofnięcia przez Panią/Pana 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
8. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych:  
 
NWAI zapewnia, że Pani/Pana dane są w NWAI bezpieczne i służą NWAI wyłącznie w celu wskazanym 
w pkt 2 powyżej bądź w związku z Pani/Pana wolą otrzymywania od NWAI informacji handlowej 
dotyczącej usług świadczonych przez NWAI. 
 
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez NWAI, przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: 
 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne;  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych; 

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), 

na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych. 
 
9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: 
 
W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez NWAI następowałoby na 
podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
10. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub 

warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych 
osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:  

 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  
 
11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, które 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 tę osobę, o 
zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego 
przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:  

 
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 
osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej,  
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej 
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sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, 
lokalizacji lub przemieszczania się.  
 
NWAI nie profiluje Pani/Pana danych osobowych i nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji 
przetwarzając Pani/Pana dane osobowe. 
 

 


