Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
Działając na podstawie art. 13 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 (Dz.Urz.UE
L119 z 4 maja 2016 r.; ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w przypadku wypełnienia
przez Państwa Wniosku i jego przekazania Q Securities, niniejszym informujemy, że:
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Administratorem Państwa danych osobowych jest Q Securities S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, KRS: 0000446527, NIP:
1080014541.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem
ochrony danych osobowych Q Securities pod adresem mailowym: iodo@qsecurites.pl.
Q Securities będzie przetwarzał Państwa dane w celach związanych z rozpatrzeniem
Wniosku oraz – docelowo - obsługą Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z
Aplikacji oraz w celu wykonywania czynności określonych w Regulaminie.
Państwa dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 3) będą
przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu
udostępniania i obsługi Aplikacji, wykonywania Umowy lub innej czynności prawnej,
jednakże nie krócej niż przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po
roku, w którym otrzymano te dane, z zastrzeżeniem, iż Komisja Nadzoru Finansowego
może zażądać od Q Securities przechowywania i archiwizowania takich danych po upływie
tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat, licząc od pierwszego dnia roku
następującego po roku, w którym te dane otrzymano.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na
podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Q Securities zawarło umowę
świadczenia usług na rzecz Q Securities (np. doradcom prawnym, podmiotom
świadczącym usługi kadrowo-księgowe, administratorom systemu informatycznego Q
Securities, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom
świadczącym usługi z zakresu ochrony danych osobowych).
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Q Securities nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa osoby,
narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych dla potrzeb realizacji celów, o których mowa
w pkt. 3) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania.
Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3) brak możliwości pozytywnego rozpatrzeniu
Wniosku, a w konsekwencji brak możliwości rejestracji Konta oraz uzyskania dostępu do
Aplikacji.
Q Securities nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.

Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, wysokość kapitału zakładowego:
951.570,00 zł (opłacony w całości), NIP: 1080014541, REGON: 146488304, tel.: 22 417 44 00, fax: 22 417 44 01, www.qsecurities.pl

