
Nr zbioru: 3 

Data wpisania zbioru:2015-08-20 

Data ostatniej modyfikacji zbioru: xxxx-xx-xx 
 

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Nazwa zbioru  

KONTRAHENCI OPEN BROKERS S.A. 

2. Administrator danych:  

Administrator:  Open Brokers S.A. 

Regon:  146802717 
 

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  01-208 

Ulica:  Przyokopowa Nr domu:  33  
  

Województwo:  mazowieckie Powiat:  Warszawa 

Gmina:  Warszawa Poczta:  Warszawa 
 

3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:  

 

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych (art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych):  

☐ 
 
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi  

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:  

☐ zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących  
 

☒  
 
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:  

 

☒ 
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań 

przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą  
 

☐ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego  
 

☒ 
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców 

danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą  
 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:  



Prawidłowa realizacja umów zawartych z kontrahentami spółki Open Brokers  

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:  

Kontrahenci oraz osoby reprezentujące kontrahentów spółki Open Brokers 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:  

 Imiona i nazwiska; 

 Stanowisko służbowe/funkcja 

 Numer PESEL; 

 Numer i seria dowodu osobistego; 

 Firma oraz adres siedziby/jednostki organizacyjnej  podmiotu reprezentowanego; 

 Służbowy adres poczty elektronicznej; 

 Służbowy numer telefonu; 

 Informacje, których zakres wyznacza CEiDG oraz KRS; 

 Szczegółowe informacje dotyczące warunków współpracy. 

9. Dane do zbioru będą zbierane:  

Od osób, których dotyczą  

10. Dane ze zbioru będą udostępniane:  

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:  

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:  

 


