KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE PODMIOTÓW
DOTYCZY: OSOBY, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE NA
PODSTAWIE UDZIELONEJ ZGODY WYRAŻONEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY
INTERNETOWEJ: https://www.eitfi.pl/kontakt
W związku z faktem, iż Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez EQUES INVESTMENT
TFI S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, KRS: 0000251346 (dalej „EQUES”) na rzecz CERES DOM
INWESTYCJI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, przekazujemy Państwu niniejszą klauzulę
informacyjną.
Klauzula została zredagowana w oparciu o treść art. 14 ust. 1 i 2 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) (dalej: ,,RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
CERES Dom inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie,
Adres: Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa
(dalej: „Administrator”)

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować kierując
wiadomość pod adres: rodo@ceresdi.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na
udostępnienie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej https://www.eitfi.pl/kontakt Podstawą udostępnienia danych osobowych jest wyrażona
przez Panią zgoda. Informujemy, iż zawsze każda z wyrażonych zgód może zostać odwołana na
zasadach wskazanych w rubryce Prawo do cofnięcia zgody.
Po udostępnieniu Pani/Pana danych osobowych będą one przez nas przetwarzane w celu podjęcia
kontaktu dotyczącego złożonego w formularzu zapytania, przygotowania zindywidualizowanej oferty
usług, a także prowadzenie dalszej korespondencji w sprawie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
 wyrażona przez Panią/Pana zgoda na udostępnienie danych oraz przygotowanie przez
Administratora oferty usług i produktów finansowych, a także przesłanie jej drogą elektroniczną
tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu z Panią/Panem korespondencji
w odpowiedzi na złożone zapytanie, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 nasz prawnie uzasadniony interes polegającego na ustaleniu, dochodzeniu naszych
ewentualnych roszczeń, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Wskazujemy, iż wyrażona zgoda na przesłanie przez Administratora oferty usług i produktów
finansowych jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

(poczta e-mail) w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

KATEGORIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 imię i nazwisko,
 dane kontaktowe, tj. adres e-mail, telefon kontaktowy,
 dane wskazane w treści zapytania.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW
Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez spółkę EQUES, tj. podmiot ze wspólnej grupy
przedsiębiorstw.
Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora:
 Podmiotom i organom, którym CERES jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz
organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych
do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 i art. 150 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi,
 podmiotom, którym CERES powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną
działalnością CERES (podstawą powierzenia każdorazowo jest odrębnie zawierana umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych),
 podmiotom z Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi CERES i podmiotom współpracującym
z CERES, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty (do
wewnętrznych celów administracyjnych).

CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celu ich
przetwarzania przez Administratora, tj. na czas niezbędny do podjęcia kontaktu w celu udzielenia
odpowiedzi na wskazane w formularzu zapytanie oraz przygotowania dla Pani/Pana
zindywidualizowanej oferty usług.
Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane na czas realizacji naszych prawnie
uzasadnionych interesów.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Ma Pani/Pan prawo do:
1) uzyskania dostępu do swoich danych,
2) żądania sprostowania lub usuwania danych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
4) przeniesienia swoich danych,
5) prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych.
W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres
kontaktowy.
W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa Administrator może odmówić wykonania
określonego żądania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż udostępnianie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa
ochrony danych osobowych (w szczególności RODO)

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
W zakresie podanych przez Panią/Pana danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Pani/Pana
zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda
ze zgód może zostać w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie oświadczenia:
 na adres e-mail: dystrybucja@eitfi.pl w przypadku woli cofnięcia zgody na udostępnienie
danych osobowych przez EQUES,
 na adres e-mail: rodo@ceresdi.pl w przypadku cofnięciu zgody na przesyłanie przez
Administratora informacji handlowych (w tym oferty usług i produktów finansowych) drogą
elektroniczną.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Administratora przygotowania i
przesłania do Pani/Pana oferty usług i produktów finansowych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych
podejmowania decyzji.

osobowych w

celu zautomatyzowanego

WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOT. PRZETWARZANIA PRZEZ NAS PAŃSTWA
DANYCH OSOBOWYCH ODWOŁUJEMY DO TREŚCI DOKUMENTU „OGÓLNA KLAUZULA
INFORMACYJNA RODO”, DOSTĘPNEGO NA STRONIE: WWW.CERESDI.PL

