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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Imię i nazwisko:  

Numer telefonu:   

e-mail:   
 

 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia oferty, oraz, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych przez Ventus Asset 
Management S.A. jako administratora. 
 
Zasady przetwarzania danych powinny natomiast wyglądać następująco: 
Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie 
Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie pod adresem:  Ventus Asset Management S.A., ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa 
b) przez elektroniczną:  iodo@ventusam.pl 
c) telefonicznie:   (22) 110 27 27 

 
Inspektor ochrony danych 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Dariusza Kwiatkowskiego, z którym można się skontaktować 
poprzez e-mail: iodo@ventusam.pl. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. 
 
Cele i podstawy przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy, na podstawie Państwa zgody lub w związku z 
realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
 
Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w ramach świadczenia usług 
maklerskich (np. emitenci, inne firmy inwestycyjne) oraz podmioty wspierające działalność Administratora. 
 
Okres przechowywania danych 
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili odwołania Państwa zgody lub przez okres wynikający z przepisów 
prawa. 
 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

 
………………………………………………. 

Czytelny podpis  
 

Data: 
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