Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W oparciu o treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Supra Brokers S.A. przekazuje informacje dotyczącą
przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Supra Brokers S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, przy ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław.
2. Dane kontaktowe Administratora:
Kontakt z Supra Brokers S.A. jest możliwy pod numerem telefonu i faxu: 71 777 04
00, 71 77 70 455 oraz pod adresem poczty elektronicznej centrala@suprabrokers.pl
lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
3. Inspektorem Ochrony danych osobowych w Supra Brokers S.A. jest Pan Łukasz
Czerniak, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej
l.czerniak@suprabrokers.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 785 839 270 lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
4. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
a) spełnienia wymogów kontraktowych, tj. konieczności dysponowania danymi
osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej
zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
b) wypełnienia przez Supra Brokers S.A. obowiązków prawnych wynikających z
przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
c) otrzymania od nas korespondencji handlowej i marketingowej, w tym drogą
elektroniczną i za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego –
na podstawie art. 6 ust. 1 a) i f) RODO
d) umożliwienia Państwu bezpiecznego logowania do zasobów wiedzy Klubu Supra
oraz wygenerowania certyfikatu potwierdzającego fakt uczestnictwa w wykładzie
organizowanym przez Administratora - na podstawie art.6 ust.1a RODO
5. Źródło pochodzenia danych osobowych:
Zakres w jakim Supra Brokers S.A. przetwarza Państwa dane osobowe:
a) jaki jest konieczny do dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania
zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, Supra Brokers S.A.

przetwarza dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, płeć, stanowisko pracy, nr
telefonu, adres poczty elektronicznej,
b) jeżeli wyraziłeś zgodę, by Supra Brokers S.A. przetwarzała Twoje dane osobowe w
celach marketingowych lub w celu otrzymywania korespondencji handlowej i
marketingowej w tym drogą elektroniczną i za pośrednictwem telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów
marketingu bezpośredniego, Supra Brokers S.A. przetwarza Twoje dane w
następującym zakresie: imię nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu.
c) Jeżeli wyraziłeś zgodę w celu zalogowania się do zasobów wiedzy Klubu Supra i
wygenerowania certyfikatu potwierdzającego fakt uczestnictwa w wykładzie
organizowanym przez Supra Brokers S.A., Administrator przetwarza Twoje dane w
następującym zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu,
rodzaj wykonywanego zawodu.
6. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z
tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia,
obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Supra Brokers S.A. przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane dla celów
marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania
danych osobowych.
Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej
zgody będą przechowywane przez Administratora do czasu wycofania zgody na ich
przetwarzanie. Wówczas zostaną trwale usunięte z systemu.
7. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które
na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Supra Brokers S.A.
8. Przekazywanie danych poza EOG
Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Supra Brokers S.A., przysługuje Państwu
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
W zakresie, jakim podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,
mają Państwo prawo wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania
umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu prawo do
przenoszenia danych osobowych.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.
10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, decyzje dotyczące Państwa
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta
między stronami umowa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu dostępu do
zasobów wiedzy Klubu Supra jest dobrowolne.

