Polityka prywatności

CoinMarketSolutions.com to strona internetowa obsługiwana przez ECM Limited.
ECM Limited zobowiązuje się do ochrony danych osób zgodnie z wymogami obowiązującego
prawa.
Zobowiązanie ECM Limited dotyczy wszystkich osób, których dane osobowe Spółka może
przetwarzać.
„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Spółka działa jako administrator takich danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności lub Zawiadomienie opisuje, jakie rodzaje danych osobowych
zbieramy o Tobie, gdy zdecydujesz się korzystać z naszych usług, w jaki sposób będziemy
wykorzystywać Twoje dane, kiedy i z kim dzielimy się nimi i jak będziemy je chronić. Opisuje
również Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz
sposób, w jaki możesz z nich skorzystać.
Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie i zrozumienie tej polityki. Od czasu do czasu możemy
wprowadzać zmiany w niniejszym Zawiadomieniu i musisz sprawdzić to Zawiadomienie pod kątem
wszelkich aktualizacji. Wszelkie posiadane przez nas dane osobowe będą podlegać naszej
aktualnej polityce prywatności. Jeśli wprowadzimy zmianę, która uznamy za ważną, przekażemy
Ci ją.
QYT OÜ14830024 Peterburi tee 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415 działa w
imieniu ECM Limited Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown
St. Vincent and the Grenadines.
Należy pamiętać, że niniejsze zawiadomienie jest skierowane do klientów i potencjalnych
klientów.
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1. Dane osobowe, które możemy gromadzić:
Kiedy tworzysz konto w CoinMarketSolutions, wymagane do podania dane to: imię i nazwisko,
adres e-mail, szczegóły dotyczące statusu finansowego, adres zamieszkania, numer telefonu, data
urodzenia, kopia dowodu osobistego lub paszportu lub prawa jazdy, kopia ostatniego rachunku za
media /wyciąg bankowy (lub podobny) jako dowód adresu zamieszkania, dane karty kredytowej
lub karty bankowej, rezydencja podatkowa oraz PESEL, szczegóły dotyczące zawodu i zatrudnienia,
wiedza i doświadczenie w handlu, tolerancja ryzyka i profil ryzyka oraz inne informacje, które
możemy uznać za niezbędne do naszych funkcji i działań oraz do zajmowania stanowiska i
pozwolenia na świadczenie naszych usług.
Jeśli Spółka poprosi Cię o podanie danych osobowych, a Ty tego nie zrobisz, Spółka może nie być
w stanie świadczyć usługi i/lub zawrzeć z Tobą umowy, w takim przypadku odpowiednio Cię
poinformuje.
Wyżej wymienione dane są gromadzone przez Spółkę, gdy zamierzasz otworzyć konto handlowe
ze Spółką. Jest to wymagane przez Ustawę AML (Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu prania
pieniędzy i finansowania terroryzmu wraz z późniejszymi zmianami) oraz aby Spółka gromadziła
dane niezbędne do weryfikacji Twojej tożsamości, konstruowania Twojego profilu
ekonomicznego, monitorowania Twojego konta i weryfikacji źródła funduszy (kiedy jest to
konieczne). Ponadto wykorzystujemy te dane do konfiguracji i administrowania Twoim kontem
handlowym oraz do zapewnienia wsparcia technicznego i obsługi klienta.
Używamy plików cookie do przechowywania i zbierania informacji o tym, jak korzystasz z naszej
strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na twardym
dysku Twojego urządzenia. Przesyłają przechowywane w nich informacje z powrotem na nasz
serwer internetowy, gdy wchodzisz na naszą Witrynę. Pliki cookie umożliwiają nam wprowadzenie
osobistych ustawień i Twoich osobistych preferencji, w celu poprawy Twojego doświadczenia
użytkowania.
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Jeśli jesteś klientem korporacyjnym, jesteśmy zobowiązani do gromadzenia informacji związanych
z podmiotem prawnym (np. dokumentów korporacyjnych i konstytucyjnych), dodatkowych
danych osobowych udziałowców, dyrektorów i innych urzędników, które uważamy za konieczne,
aby zachować zgodność z naszymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
Możemy rejestrować wszelką korespondencję: elektroniczną, telefoniczną, osobistą lub inną,
którą prowadzimy z Tobą, dotyczącą świadczonych Ci usług i naszych relacji z Tobą. Nagrania te
będą naszą wyłączną własnością i będą stanowić dowód komunikacji między nami.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Możemy przetwarzać Twoje dane dla co najmniej jednej zgodnej z prawem podstawy
przetwarzania („Podstawa prawna”) w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy
Twoje dane.
Podstawą prawną jest:
• wykonanie naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie
• przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych • realizacja
naszych uzasadnionych interesów
Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest objęte jedną z wyżej
wymienionych podstaw prawnych, będziemy wymagać od Ciebie wyrażenia zgody. Taka zgoda
zostanie udzielona przez Ciebie dobrowolnie i będziesz mieć prawo do wycofania swojej zgody w
dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych określonych w
niniejszej informacji o ochronie prywatności lub rezygnując z subskrypcji listów e-mail.
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2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane:
Informacje o kliencie, które posiada Spółka, mają być traktowane przez Spółkę jako poufne i nie
będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż w związku z dostarczaniem, administrowaniem i
udoskonalaniem Usługi, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i w związku z kontrolą jakości, do
celów badawczych i statystycznych oraz do celów marketingowych.
Informacje znajdujące się już w domenie publicznej lub już posiadane przez Spółkę bez obowiązku
zachowania poufności nie będą traktowane jako poufne. Spółka ma prawo ujawnić informacje
Klienta (w tym nagrania i dokumenty o charakterze poufnym, dane karty) w następujących
okolicznościach:
(a) gdy wymaga tego prawo lub nakaz sądowy wydany przez właściwy sąd.
(b) na żądanie FSA lub innego organu regulacyjnego sprawującego kontrolę lub jurysdykcję nad
Spółką lub Klientem lub ich współpracownikami lub w których terytorium, na którym Firma ma
Klientów.
(c) organom rządowym i organom ścigania, jeśli jest to wymagane przez prawo oraz w odpowiedzi
na inne wnioski prawne i regulacyjne;
(d) odpowiednim władzom w celu zbadania lub zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy lub
innej nielegalnej działalności;
(e) jeśli jest to konieczne, aby Spółka mogła bronić lub wykonywać swoje prawa wobec dowolnego
sądu, trybunału, arbitra lub organu rządowego;
(f) w zakresie, w jakim jest to uzasadnione w celu wykonania Zleceń oraz w celach pomocniczych
świadczenia Usług;
(g) dostawcom usług płatniczych i bankom przetwarzającym Twoje transakcje;
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(h) audytorom lub wykonawcom lub innym doradcom przeprowadzającym audyt, pomagających
lub doradzających w jakimkolwiek z naszych celów biznesowych; pod warunkiem, że w każdym
przypadku odpowiedni specjalista zostanie poinformowany o poufnym charakterze takich
informacji i zobowiąże się do zachowania poufności określonych w niniejszym dokumencie; (i)
tylko w wymaganym zakresie i tylko dane kontaktowe dla innych usługodawców którzy tworzą,
utrzymują lub przetwarzają bazy danych (elektroniczne lub nie), oferują usługi prowadzenia
dokumentacji, usługi przesyłania wiadomości e-mail, usługi przesyłania wiadomości lub
podobne usługi, których celem jest pomóc Spółce w gromadzeniu, przechowywaniu,
przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji o Klientach lub w nawiązywaniu kontaktu z
Klientem lub poprawieniu świadczenia Usług w ramach niniejszej Umowy.
(j) tylko w wymaganym zakresie innym usługodawcom w celach statystycznych w celu poprawy
marketingu Spółki, w takim przypadku dane będą przekazywane w formie zbiorczej.
(k) tylko w wymaganym zakresie, do call center zajmujących się badaniem rynku, które
zapewniają ankiety telefoniczne lub e-mailowe w celu poprawy usług Spółki, w takim
przypadku podane zostaną tylko dane kontaktowe.
(l) jeśli jest to konieczne, aby Spółka mogła się bronić lub wykonywać swoje prawa wobec
dowolnego sądu, trybunału, arbitra, Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu rządowego.
(m) każdej osobie upoważnionej przez Ciebie.
(n) Podmiotowi stowarzyszonemu lub brokerowi wprowadzającemu Spółki lub innej spółce z tej
samej grupy co Spółka.
(o) jakiejkolwiek stronie trzeciej, jeżeli takie ujawnienie jest wymagane w celu wyegzekwowania
lub zastosowania naszych Warunków umowy lub innych odpowiednich postanowień.
(p) sukcesorom, cesjonariuszom lub nabywcom, z dziesięciodniowym wyprzedzeniem przed
pisemnym powiadomieniem do klienta; stanie się tak, jeśli Spółka zdecyduje się sprzedać,
przenieść, scedować lub przenieść na osobę trzecią jakiekolwiek lub wszystkie swoje prawa,
korzyści lub obowiązki wynikające z Umowy z Tobą lub wykonania całej Umowy z
zastrzeżeniem dostarczenia pisemnego powiadomienia z wyprzedzeniem 15 dni roboczych do
klienta. Można to zrobić bez ograniczeń w przypadku fuzji lub przejęcia Spółki ze stroną trzecią,
reorganizacji Spółki, likwidacji Spółki lub sprzedaży lub przeniesienia całości lub części
przedsiębiorstwa lub aktywa Spółki na rzecz osoby trzeciej.
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3. Bezpieczeństwo Twoich danych
ECM Limited podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia wysokiego poziomu
bezpieczeństwa w celu ochrony wszelkich przekazanych nam danych osobowych przed
przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem lub dostępem do przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny
sposób danych osobowych.
Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie danych,
procedura zarządzania dostępem, polityka czystego dostępu, ciągłość działania i odzyskiwanie po
awarii, ocena ryzyka systemów IT, fizyczna i logiczna separacja dostępu, proces w przypadku
naruszenia polityki danych osobowych itp. Ponadto Spółka ogranicza dostęp do danych Klienta do
tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, które mają konieczność
biznesową, aby je poznać. Będą przetwarzać dane Klienta wyłącznie na polecenie Spółki i podlegają
obowiązkowi zachowania poufności.
Twoje dane mogą być przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej.
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane w celach marketingowych i czy w tym celu stosuje
się profilowanie
Możemy przetwarzać Twoje dane, aby informować Cię o produktach, usługach i ofertach, które
mogą zainteresować Ciebie lub Twoją firmę. Dane osobowe, które przetwarzamy w tym celu,
obejmują informacje, które nam przekazujesz, oraz dane, które zbieramy i/lub wnioskujemy, gdy
korzystasz z naszych usług. Informacje te pomagają Firmie ulepszać jej usługi, dostosowywać
sposób przeglądania i umożliwiać informowanie klientów o dodatkowych produktach, usługach
lub promocjach istotnych dla klientów. W niektórych przypadkach stosuje się profilowanie, tj.
przetwarzamy Twoje dane automatycznie w celu oceny niektórych aspektów osobistych w celu
dostarczenia Ci ukierunkowanych informacji marketingowych o produktach.
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Możemy wykorzystać Twoje dane do promowania naszych produktów i usług dla Ciebie, jeśli
wyraziłeś na to specjalną zgodę lub, w niektórych przypadkach, jeśli uznamy, że leży to w naszym
uzasadnionym interesie;
5. Twoje prawa jako osoby, której dotyczą dane
Prawo dostępu – masz prawo zażądać od nas dostarczenia Ci kopii Twoich danych osobowych,
które posiadamy.
Prawo do sprostowania — masz prawo zażądać od nas poprawienia niedokładnych lub
niekompletnych danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.

Prawo do usunięcia – w pewnych okolicznościach masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje
dane z naszych rejestrów. W przypadku, gdy te okoliczności dotyczą Twojej sprawy i pod
warunkiem, że nie ma zastosowania żadnego wyjątku od tego obowiązku, Spółka działająca jako
Twój administrator usunie Twoje dane ze swoich rejestrów.
Prawo do ograniczenia przetwarzania – masz prawo żądać od nas, przy spełnieniu określonych
warunków, ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
Prawo do sprzeciwu - masz prawo sprzeciwić się z przyczyn związanych z Twoją szczególną
sytuacją, niektórymi rodzajami przetwarzania, takimi jak marketing bezpośredni lub gdy polegamy
na uzasadnionym interesie (lub interesie osoby trzeciej), a w twoim szczególnym przypadku
sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że ma to
wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że
mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które są nadrzędne wobec Twoich
praw i wolności.
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Prawo żądania przeniesienia Twoich danych do Ciebie lub osoby trzeciej. Przekażemy Tobie lub
wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy
wyłącznie informacji automatycznych, na wykorzystanie których początkowo wyraziłeś/aś zgodę
lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje do sporządzenia z Tobą umowy.
Prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie Twoich
danych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci określonych
produktów lub usług. Poinformujemy Cię o tym w momencie wycofania zgody.
Możemy naliczyć Ci odpowiednią opłatę, gdy żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione, nadmierne
lub powtarzalne lub gdy otrzymamy prośbę o dostarczenie kolejnych kopii tych samych danych. W
takim przypadku wyślemy Ci prośbę o opłatę, którą będziesz musiał zaakceptować, zanim
przetworzymy Twoją prośbę. Alternatywnie możemy odmówić spełnienia Twojej prośby w takich
okolicznościach.
Spółka może:
(a) pobrać opłatę w odpowiedniej wysokości, uwzględniając administracyjne koszty dostarczenia
informacji lub komunikacji lub podjęcia żądanych działań; lub b) odmówić działania w odpowiedzi
na wniosek.
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