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WPROWADZENIE 

 
 

Tradomart SV Ltd. zobowiązuje się do ochrony prywatności Klienta i postępowania z 

danymi Klienta w sposób klarowny i przejrzysty. Dane osobowe, które Firma gromadzi i 

przetwarza, zależą od żądanego produktu lub usługi i są każdorazowo zatwierdzane. 

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności: 

 
● przedstawia, w jaki sposób Firma gromadzi i przetwarza dane osobowe Klienta oraz 

informuje Klientów o prawach Klienta wynikających z przepisów prawa, zasad i 

odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych, które sprawują kontrolę lub 

jurysdykcję nad Firmą lub Klientem; 

 
● jest skierowane do osób fizycznych, które są obecnymi lub potencjalnymi Klientami 

Firmy; lub są upoważnionymi przedstawicielami/agentami; lub rzeczywistymi 

beneficjentami w stosunku do osób prawnych lub fizycznych będących obecnymi lub 

potencjalnymi Klientami; 

 

● jest skierowane do osób fizycznych, które w przeszłości miały podobne relacje 

biznesowe z Firmą; zawiera ono informacje o tym, kiedy Firma udostępnia dane osobowe 

Klienta stronom trzecim (np. dostawcom usług Firmy). 

 

 

Dane Klienta są czasami nazywane „danymi osobowymi” lub „informacjami osobowymi”. 

Firma może również czasami zbiorczo odnosić się do przetwarzania, gromadzenia, ochrony 

i przechowywania danych osobowych Klienta lub wszelkich takich działań, jak 

„przetwarzanie” takich danych osobowych. Na potrzeby niniejszego oświadczenia przez 

dane osobowe rozumie się wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą identyfikować 

Klienta i które obejmują np. imię i nazwisko Klienta, adres, numer identyfikacyjny. 

 

 

 

 



O Firmie 

 
Tradomart SV Ltd. (zwana dalej „Firmą”) jest spółką utworzoną zgodnie z prawem Saint 

Vincent i Grenadyn o numerze rejestracyjnym 23071 IBC 2015 z siedzibą w Shamrock 

Lodge, Murray Road, Kingston St. Vincent & the Grenadines i świadczącą usługi 

inwestycyjne i pomocnicze swoim Klientom za pośrednictwem platformy handlowej. Aby uzyskać 

więcej informacji, wejdź na stronę www.forexmart.com. 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je uzyskujemy 

 
Gromadzimy i przetwarzamy różne rodzaje danych osobowych, które otrzymujemy od 

naszych Klientów za pośrednictwem naszej strony internenowej/platformy, w ramach 

relacji biznesowych. Gromadzimy również i przetwarzamy dane osobowe od naszych 

dostawców usług, które pozyskujemy zgodnie z prawem i mamy zgodę na ich 

przetwarzanie. 

Udostępniamy informacje umożliwiające identyfikację osób stronom trzecim wyłącznie w 

celach statystycznych oraz w celu ulepszenia kampanii marketingowej Firmy oraz w 

zakresie dozwolonym przez zaakceptowany przez Klienta Regulamin. 

 

Informacje te obejmują między innymi dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane uwierzytelniające [np. podpis], szczegóły 

dotyczące zatrudnienia, aktywa i pasywa, zaświadczenia korporacyjne w przypadku osoby prawnej 

oraz wszelkie dane osobowe ujawniające sytuację ekonomiczną i finansową, a także inne niezbędne 

informacje finansowe lub istotne, w stosownych przypadkach. 

 
* Możemy również prosić o dodatkowe informacje, które pomogą nam ulepszyć nasze usługi 

względem Klienta. 

 

Inwestycje, stopy procentowe, waluty i usługi 

 
Dodatkowe informacje, o które możemy poprosić, obejmują: wiedzę i doświadczenie dotyczące 

akcji, funduszy i stóp procentowych/walut; strategię i zakres inwestycyjny, osobisty portfel 

inwestycyjny, cele osobiste. 

 
Czy masz obowiązek podać nam swoje dane osobowe 

 
Abyśmy mogli nawiązać z Tobą relację biznesową, musisz przekazać nam swoje dane 

osobowe, które są niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych. Ponadto 

jesteśmy zobowiązani do pobrania takich danych osobowych z uwagi na przepisy prawa o 

przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, które wymagają, abyśmy weryfikowali Twoją 

tożsamość podczas zawierania umowy lub relacji biznesowej z Tobą lub podmiotem 

prawnym, którego jesteś upoważnionym przedstawicielem/agentem lub rzeczywistym 

beneficjentem. Musisz zatem dostarczyć nam swój dowód osobisty/paszport, swoje pełne 

imię i nazwisko, miejsce urodzenia (miasto i kraj) oraz adres zamieszkania, abyśmy mogli 

spełnić nasz ustawowy obowiązek, o którym mowa powyżej. 

 

 

 

 

http://www.forexmart.com/


Prosimy pamiętać, że w przypadku braku wymaganych danych, nie będziemy mogli nawiązać 

ani kontynuować relacji biznesowej z Tobą jako osobą fizyczną lub z upoważnionym 

przedstawicielem/agentem lub rzeczywistym beneficjentem. 

 
Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje 
dane osobowe 

 
Jak wspomniano powyżej, zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność i przetwarzać 

Twoje dane w sposób otwarty i przejrzysty z następujących powodów: 

 

 
A. W celu wypełnienia warunków umowy: 

Przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia warunków i oferowania naszych usług 

finansowych w oparciu o umowy z naszym Klientem, ale także w celu zawarcia umowy z 

potencjalnymi Klientami. 

Cel przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od wymagań dla każdego produktu 

lub usługi. 

 
B. W celu wypełnienia obowiązku prawnego: 

Istnieje szereg obowiązków prawnych wynikających z odpowiednich przepisów, którym 

podlegamy. Takie obowiązki i wymagania nakładają na nas niezbędne czynności związane z 

przetwarzaniem danych osobowych w celu kontroli kredytowej, weryfikacji tożsamości, 

przestrzegania nakazów sądowych, prawa podatkowego lub innych obowiązków 

sprawozdawczych oraz kontroli dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, w 

stosownych przypadkach. 

 
C. W celu ochrony uzasadnionych interesów: 

Przetwarzamy dane osobowe w celu ochrony uzasadnionych interesów realizowanych przez nas 

lub przez stronę trzecią. Uzasadniony interes występuje wówczas, gdy mamy powód biznesowy 

lub handlowy, aby wykorzystać Twoje dane pod warunkiem, że powód taki jest zgodny z Twoim 

interesem. 

 
D. W przypadku wyrażenia zgody:  

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem pod warunkiem, że 

udzieliłeś(-aś) nam zgody na ich przetwarzanie. W każdej chwili masz prawo do cofnięcia 

zgody. Jednakże nie dotyczy to przetwarzania Twoich danych osobowych, które miało 

miejsce przed otrzymaniem odwołania zgody. 

 
Kto otrzymuje Twoje dane osobowe? 

 
W trakcie wykonywania naszych umownych i prawnych zobowiązań Twoje dane osobowe 

mogą być przekazywane różnym działom Firmy. Różni usługodawcy i dostawcy mogą 

również otrzymywać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli wykonywać nasze zobowiązania. 

Tacy usługodawcy i dostawcy zawierają umowy z Firmą, na mocy których są prawnie 

zobowiązani do przestrzegania poufności. 

 

 

 

 



W okolicznościach, o których mowa powyżej odbiorcami danych 

osobowych mogą być np.: 

●  Organy nadzorcze i inne organy regulacyjne i publiczne z uwagi na obowiązek 

ustawowy; 

● Organy podatkowe, organy ścigania karnego, w stosownych przypadkach; 

● Agencje informacji kredytowej w przypadku procesu przeciwdziałania praniu brudnych 
pieniędzy; 

● Zewnętrzni konsultanci prawni; 

● Audytorzy i księgowi; 

● Organy zajmujące się działaniami marketingowymi; 

● Agencje zapobiegania oszustwom; 

●  Firmy pomagające nam w skutecznym świadczeniu naszych usług, oferując wiedzę 

technologiczną, rozwiązania oraz wsparcie i ułatwienia płatności. 

 

Przekazywanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich [tj. poza krajem 

sprawującym kontrolę lub jurysdykcję nad Firmą lub Klientem]. W takich przypadkach jak np. 

w celu realizacji Twoich zleceń płatniczych lub inwestycyjnych lub jeśli przekazanie danych 

jest wymagane przez prawo [np. obowiązek sprawozdawczy wynikający z prawa podatkowego] 

lub gdy wyraziłeś(-aś) na to zgodę. Przetwarzający dane osobowe w państwach trzecich są 

zobowiązani do przestrzegania standardów ich ochrony oraz zapewnienia odpowiednich 

zabezpieczeń w związku z przekazywaniem Twoich danych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

W jakim stopniu odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji i 

czy ma miejsce profilowanie 

 

Podczas nawiązywania i prowadzenia relacji biznesowej zasadniczo nie stosujemy 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Niektóre z Twoich danych możemy przetwarzać 

automatycznie, w celu oceny niektórych aspektów osobowych (profilowania), zawarcia z Tobą 

umowy lub jej wykonania. 

 

Jak traktujemy Twoje dane osobowe w celach marketingowych i czy 

w takich działaniach stosuje się profilowanie 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby informować Cię o produktach, usługach i 

ofertach, które mogą zainteresować Ciebie lub Twoją firmę. Analizujemy informacje, aby 

wyrobić sobie pogląd na to, czego możesz potrzebować lub co może Cię zainteresować. W 

niektórych przypadkach stosuje się profilowanie, tj. przetwarzamy Twoje dane 

automatycznie w celu oceny niektórych aspektów osobistych, aby dostarczyć Ci 

ukierunkowane informacje marketingowe dotyczące danych produktów. Możemy 

wykorzystać Twoje dane osobowe do promowania naszych produktów i usług wyłącznie 

wtedy, gdy mamy na to Twoją wyraźną zgodę lub, w niektórych przypadkach, jeśli 

uznamy, że leży to w naszym uzasadnionym interesie. Masz prawo w dowolnym momencie 

sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym 



profilowaniu, kontaktując się w dowolnym momencie z Działem Obsługi Klienta. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe 

 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo utrzymujemy z Tobą 

relację biznesową. Po zakończeniu naszej relacji biznesowej z Tobą przechowujemy Twoje 

dane przez okres do pięciu (5) lat. Możemy przechowywać Twoje dane przez okres dłuższy 

niż pięć (5) lat, jeśli nie możemy ich usunąć ze względów prawnych lub technicznych. 

 

Twoje prawa do ochrony danych 

 
Masz następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, które posiadamy: 

 
Uzyskaj dostęp do swoich danych osobowych. Umożliwi Ci to m.in. otrzymanie kopii danych 

osobowych, które posiadamy na Twój temat i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem. 

Wniosek można wysłać na adres support@forexmart.com.    

 
Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w 

celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowaniu, które jest związane z 

marketingiem bezpośrednim. Jeżeli zgłosisz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania 

Twoich danych osobowych w tych celach. 

 
Zażądaj otrzymania kopii danych osobowych, które Cię dotyczą, w formacie, który jest 

ustrukturyzowany i powszechnie używany oraz przesłania takich danych innym 

organizacjom. Masz również prawo do tego, aby Twoje dane osobowe były przekazywane 

bezpośrednio przez nas innym organizacjom, które wymienisz. 

 
Cofnij udzieloną nam wcześniej zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w 

dowolnym momencie. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na prawo do przetwarzania 

Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
Aby skorzystać ze swoich praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących 

wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym Działem 

Obsługi Klienta pod adresem support@forexmart.com. Dołożymy wszelkich starań, aby 

niezwłocznie odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych osobowych 
 

Dane osobowe, które podajesz podczas rejestracji jako użytkownik Strony Internetowej 

lub Usług, są klasyfikowane jako dane rejestracyjne i są one chronione na wiele sposobów. 

Możesz uzyskać do nich dostęp za pomocą wybranego przez siebie hasła, które jest 

zaszyfrowane i znane tylko Tobie. Twoje hasło nie może być nikomu ujawniane.  Dane 

rejestracyjne są przechowywane na bezpiecznych serwerach, do których tylko 

upoważniony personel ma dostęp za pomocą hasła. Firma szyfruje wszystkie dane 

osobowe, gdy są one przekazywane do Firmy, a tym samym dokłada wszelkich niezbędnych 

starań, aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym przeglądanie takich informacji. Dane 

osobowe przekazane naszej Firmie, które nie są danymi rejestracyjnymi, również znajdują 

się na bezpiecznych serwerach i są dostępne wyłącznie dla upoważnionego personelu za 

pomocą hasła. Nie możesz uzyskać dostępu do tych danych online, w związku z tym hasło 

mailto:support@forexmart.com
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do przeglądania lub modyfikowania tych informacji nie jest wprowadzane. 

 

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności 
 
 

Możemy okresowo wprowadzać modyfikacje lub zmiany do niniejszego oświadczenia o 

ochronie prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w niniejszym oświadczeniu i 

zmienimy datę aktualizacji w górnej części tej strony. Zachęcamy jednak do okresowego 

przeglądania tego oświadczenia, aby być świadomym(-mą), w jaki sposób przetwarzamy i 

chronimy Twoje dane osobowe. 

 
 

Zastrzeżenia prawne 
 

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami 

prawa oraz gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw i/lub 

w przypadku postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego 

prowadzonego na naszej stronie internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za 

niewłaściwe wykorzystanie lub utratę danych osobowych w wyniku plików cookie na naszej 

stronie internetowej, do których nie mamy dostępu ani nad którymi nie mamy kontroli. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub nieautoryzowane 

wykorzystanie Twoich danych osobowych z powodu niewłaściwego użycia lub 

niewłaściwego umieszczenia Twoich haseł, niedbałości lub złośliwości, bez względu na 

rodzaj kontaktu. 

 

Pliki cookie 
 

Nasza strona internetowa wykorzystuje małe pliki zwane plikami cookie, aby usprawnić 

jej działanie i Tobie jej odbiór. Ustawiamy trwałe pliki cookie w celach statystycznych. 

Trwałe pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie i ukierunkowanie lokalizacji oraz 

zainteresowań naszych użytkowników, a także poprawiają jakość korzystania z usług na 

naszej stronie internetowej. Jeśli odrzucisz pliki cookie, nadal możesz korzystać z naszej 

strony. Niektórzy z naszych partnerów biznesowych używają plików cookie na naszej 

stronie, nad którymi nie mamy dostępu ani kontroli. 


