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Ochrona prywatności naszych klientów, kontrahentów i współpracowników jest dla nas ważna. Jednym 
z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich 
danych osobowych. Dane osobowe służą nam w przeważającej mierze w celach związanych ze 
świadczeniem usług na rzecz naszych klientów, wypełnianiem obowiązków spoczywających na 
podmiotach świadczących usługi maklerskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
utrzymywaniem kontaktu z naszymi aktualnymi i potencjalnymi klientami. Dokładamy wszelkich starań, 
aby dane osobowe były w NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 
00-357 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP: 5252423576, REGON: 141338474, o kapitale 
zakładowym wynoszącym 1.572.422,00 zł, opłaconym w całości („NWAI” lub „Administrator”) 
bezpieczne.  

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 
przepisami 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.) dokładamy wszelkich 
starań, aby w przejrzysty sposób przedstawić zasady przetwarzania danych osobowych stosowane  
w NWAI. 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązująca w NWAI („Polityka Prywatności”) jest skierowana do 
naszych klientów, kontrahentów, usługodawców i ich reprezentantów, pełnomocników lub pracowników 
(„Klienci”) oraz innych kategorii osób wskazanych w Polityce Prywatności. W dalszej części Polityki 
Prywatności przez Klienta rozumie się Klienta będącego osobą fizyczną lub odpowiednio osoby 
uprawnione do reprezentacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej lub upoważnione do kontaktu z NWAI przez Klienta będącego 
osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych 
 
Administratorem danych osobowych jest NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy  
ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym 
można się kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, kierując 
korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby NWAI z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” 
lub na adres e-mail: RODO@nwai.pl. 
 

2. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych oraz zakres danych objętych 
przetwarzaniem 

NWAI przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, wyłącznie na podstawie jednej  
z poniższych przesłanek:  

a) w przypadku wyrażenia przez Klienta lub osobę biorącą udział w procesie rekrutacji 
dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO [dot. 
m.in. działań marketingowych, w tym promocji produktów oferowanych przez NWAI lub usług 
świadczonych przez NWAI i realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych]; 

b) dla celów wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie 
Klienta, którego danych te działania dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b) RODO;  

c) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na NWAI w związku z zamiarem zawarcia 
lub wykonywaniem umowy z Klientem bądź pracownikiem – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) 
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RODO [dot. w szczególności obowiązków firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, instytucji obowiązanej w rozumieniu 
ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, raportującej instytucji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 
r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków 
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r.  
o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami lub pracodawcy w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy]; 

d) w zakresie w jakim jest to niezbędne dla celów współpracy pomiędzy Klientem bądź 
potencjalnym Klientem a NWAI - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu NWAI  
w postaci komunikacji z aktualnymi, byłymi bądź potencjalnymi Klientami NWAI – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny); 

e) w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń, lub obrony praw 
w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też w postępowaniu pozasądowym  
- w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu NWAI polegającego na dochodzeniu 
roszczeń lub obronie praw NWAI – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes 
prawny).  

Przez uzasadniony interes NWAI należy rozumieć w szczególności możliwość dochodzenia roszczeń, 
obrony praw NWAI, prowadzenie działań marketingowych dotyczących usług lub produktów, którymi 
Klient wyraził zainteresowanie, a także możliwość dostarczania usług i prowadzenia komunikacji  
z Klientami. 

3. Prawa przysługujące podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane 

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:  

a) Dostępu do danych osobowych. W każdym czasie możliwe jest skorzystanie z prawa 
dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii. 

b) Sprostowania i uzupełnienia danych osobowych. Każdej osobie, której dane osobowe 
są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania 
danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych.  

c) Usunięcia danych osobowych. Prawo do żądania od Administratora niezwłocznego 
usunięcia danych osobowych można zrealizować w każdym z następujących przypadków:  

i. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane 
lub w inny sposób przetwarzane;  

ii. cofnięcia zgody, na której opiera się przetwarzanie i braku innej podstawy 
prawnej przetwarzania;  

iii. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym 
mowa w pkt e) poniżej i braku nadrzędnych, prawnie uzasadnionych podstaw 
ich przetwarzania;  

iv. gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;  
v. gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;  
vi. gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług 

społeczeństwa informacyjnego.  

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie 
będzie niezbędne: (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się 
z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa 
polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
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d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Każdej osobie, której dane 
osobowe są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia 
przetwarzania w przypadkach gdy:  

i. kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych – przez okres 
pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości tych danych; 

ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a jednocześnie wniesiono sprzeciw 
wobec usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 
wykorzystywania; 

iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do własnych celów 
przetwarzania, ale są one potrzebne podmiotowi danych do ustalenia lub 
dochodzenia roszczeń, lub obrony praw; 

iv. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt e) poniżej – 
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 
Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.  

e) Prawo do sprzeciwu. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych można zrealizować w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane  
w swoim prawnie uzasadnionym interesie. Administrator danych może nie uwzględnić 
sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są 
przetwarzane lub też podstaw do ustalenia lub dochodzenia roszczeń, lub obrony przed 
roszczeniami.  

f) Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych 
następuje w oparciu o zgodę, osobie, która udzieliła takiej zgody przysługuje prawo do jej 
cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

g) Prawo do przenoszenia danych osobowych. W zakresie, w jakim dane osobowe są 
przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody 
oraz gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba 
której dane są przetwarzane ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane 
osobowe, które dostarczyła przed lub w trakcie współpracy z Administratorem. Ponadto, 
każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do 
żądania przekazania danych osobowych innemu administratorowi.  

h) Prawo do skargi. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo 
do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Uprawnienia, o których mowa w pkt a) - g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  

a) kierując korespondencję tradycyjną na adres podany powyżej z dopiskiem Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych, lub  

b) za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: RODO@nwai.pl. 

Z uprawnienia, o którym mowa w pkt h) powyżej można natomiast skorzystać wnosząc skargę w formie 
pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/). 

 
4. Źródło pochodzenia danych osobowych 

W przypadku, gdy dane nie są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której danych dotyczy 
przetwarzanie, NWAI informuje, że zostały one pozyskane za pośrednictwem innego podmiotu 
uprawnionego do ich przetwarzania, tj. w szczególności Klienta NWAI będącego osobą prawną bądź 
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jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który przekazał NWAI dane osobowe 
swoich reprezentantów, beneficjentów, pełnomocników lub pracowników, w związku z zawarciem lub 
wykonywaniem umów zawartych z NWAI. 

5. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych oraz danych osobowych 
dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa 

Niektóre kategorie danych osobowych w świetle przepisów są uznawane za szczególnie chronione  
i jako takie podlegają wyższemu poziomowi ochrony i bezpieczeństwa. W szczególności do wskazanej 
powyżej kategorii zaliczane są następujące dane osobowe:  

a) rasa lub pochodzenie etniczne;  
b) poglądy polityczne;  
c) przekonania religijne lub filozoficzne;  
d) członkostwo w związkach zawodowych;  
e) życie seksualne lub orientacja seksualna;  
f) zdrowie fizyczne lub psychiczne lub uwarunkowania tego zdrowia dotyczące;  
g) dane genetyczne; 
h) dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa oraz  
i) dane biometryczne.  

Administrator nie gromadzi oraz nie przetwarza danych osobowych szczególnie chronionych, w tym  
w szczególności danych określonych w pkt a) – h) powyżej, natomiast jako instytucja obowiązana  
w rozumieniu ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu może przetwarzać dane biometryczne w celu weryfikacji tożsamości Klienta. 

6. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych 
 

Przetwarzane przez NWAI dane osobowe Klientów oraz innych kategorii osób wskazanych w Polityce 
Prywatności mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 
osobowych: 

a) osobom lub podmiotom uprawnionym otrzymania danych osobowych na podstawie 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) podmiotom lub instytucjom, którym przekazanie danych osobowych jest konieczne w celu 
prawidłowego wykonywania umowy zawartej z Klientem NWAI, w tym dostawcom usług 
płatniczych, usług IT itp.; 

c) osobom upoważnionym przez NWAI; 

d) osobom lub podmiotom, którym NWAI ma prawo udostępnić dane osobowe do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NWAI jako 
administratora lub przez stronę trzecią; 

e) osobom lub podmiotom, którym NWAI ma prawo udostępnić dane osobowe na podstawie 
udzielonej w tym celu zgody; 

f) osobom lub podmiotom, którym NWAI powierzył przetwarzanie danych osobowych w ściśle 
określonych oraz zgodnych z prawem celach. 

W każdym przypadku udostępnienia danych osobowych NWAI bada podstawę prawną dla dokonania 
takiego udostępnienia. 

7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej 
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NWAI, co do zasady nie zamierza przekazywać przetwarzanych przez siebie danych osobowych poza 
Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.  
 
NWAI, w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić dane 
osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, oraz 
organizacjom międzynarodowym (np. SWIFT), a także innym podmiotom, mającym siedzibę poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym, lub organizacjom międzynarodowym, do których transfer 
danych będzie wymagany i niezbędny w celu wykonania ciążących na NWAI obowiązków wynikających 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy zawartej z Klientem. Przekazanie danych 
poza Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych 
standardowych klauzul umownych. Treść tych klauzul została ustalona przez Komisję Europejską  
i zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych. 
 
Każdej osobie, której dane mają zostać przekazane przysługuje prawo do uzyskania kopii ww. 
standardowych klauzul umownych (lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza 
Europejski Obszar Gospodarczy za pośrednictwem NWAI). 
 

8. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 
 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny  
i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, 
Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, 
dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym 
prawem, w szczególności przez okres realizacji zawartej z Klientem umowy, istnienia obowiązków 
archiwizacyjnych związanych ze świadczeniem przez NWAI usług maklerskich oraz okres 
przedawnienia roszczeń. 
 

9. 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 
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, 
lokalizacji lub przemieszczania się.  
 
NWAI nie profiluje danych osobowych, które przetwarza i nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji przetwarzając dane osobowe. 
 

10. Zmiany Polityki Prywatności  
 
Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności w przypadku gdyby potrzeba lub 
obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym  
w zakresie dotyczących zmian kategorii odbiorców danych osobowych. NWAI zobowiązuje się 
utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności na stronie internetowej www.nwai.pl, jak również  
w pozostałych serwisach internetowych NWAI. 
 


