INFORMACJE DOT. OCHRONY PRYWATNOŚCI
1. Wprowadzenie
Goldenburg Group Limited (zwana dalej "Firmą") zobowiązuje się chronić Twoją prywatność i
przetwarzać Twoje dane osobowe w przejrzysty sposób. Firma rozumie znaczenie zachowania
poufności i prywatności Twoich danych osobowych. Skoro zdecydowałeś się powierzyć nam
swoje dane, chcielibyśmy zapewnić Cię o naszym zaangażowaniu w utrzymanie prywatności
tych informacji. Podjęliśmy wymierne kroki w celu ochrony poufności, bezpieczeństwa i
integralności Twoich danych osobowych.
Zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy 2016/679, jeśli jesteś osobą fizyczną, Firma jest
podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe i ich administratorem w związku z
czynnościami przetwarzania danych osobowych, jak określono poniżej.
Do celów niniejszego oświadczenia stosuje się następujące definicje:
i.

ii.

iii.

Dane osobowe oznaczają wszelkiego rodzaju operacje lub zestawy operacji, które
są wykonywane na danych osobowych lub na zestawach danych osobowych,
niezależnie od tego, czy są to metody zautomatyzowane, takie jak zbieranie,
rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub
zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję,
rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie,
ograniczanie, usunięcie lub zniszczenie;
Pod pojęciem Kontrolera rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa
cele przetwarzania danych osobowych i sposoby tego przetwarzania; jeżeli cele i
sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, Administrator lub szczególne kryteria dotyczące jego nominacji
mogą zostać zdefiniowane przez ustawodawstwo unijne lub państwa
członkowskiego;
Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
agencję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora
danych;

2. Informacje na temat ochrony prywatności
Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony prywatności ma na celu zapewnienie użytkownikowi
informacji na temat sposobu, w jaki Firma gromadzi i przetwarza dane osobowe oraz informuje
o prawach użytkowników zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie danych i ogólnym unijnym
rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej "RODO"). Niniejsze oświadczenie
skierowane jest do osób fizycznych będących obecnymi lub potencjalnymi klientami Firmy.
Ponadto oświadczenie to skierowane jest do osób fizycznych, które w przeszłości nawiązały
relacje biznesowe ze Firmą.
W związku z powyższym niniejsze oświadczenie zawiera informacje na temat okoliczności, w
których Firma może udostępniać dane osobowe podmiotom zewnętrznym powiązanym z Firmą,
np. dostawcom usług płatniczych.
3. Kim jesteśmy?
Firma jest autoryzowaną i legalną spółką z siedzibą na Cyprze, o numerze rejestracyjnym
328474. Firma została zarejestrowana i otrzymała licencję na prowadzenie działalności wydaną
przez przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Cyprus Securities and
Exchange Commission, zwaną dalej "CySEC") o numerze 242/14.
GOLDENBURG GROUP LTD
1 Siafi Street, Porto Bello BLD
3042 Limassol, Cyprus
www.xpartners.com

Firma zarejestrowała także przedstawicielstwa pod swoją nazwą, które mają siedzibę na terenie
Unii Europejskiej. Wspomniani przedstawiciele pracują wyłącznie dla Firmy. Każdy powiązany
przedstawiciel dysponuje własnym oświadczeniem dot. Zasad prywatności, które zostanie
opublikowane na jego witrynie internetowej, a które może być powiązane i / lub odnosić się do
witryny internetowej i/lub nazwy Firmy.
Jeśli masz dodatkowe pytania lub chciałbyś uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób
Firma wykorzystuje Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z naszym zespołem ds.
ochrony danych pod adresem e-mail: dataprotection@goldenburggroup.eu.
4. Gromadzenie informacji
W ramach procedur otwierania rachunków dla klientów Firma zobowiązania jest przestrzegać
obowiązujących obecnie bieżących regulacji i ram prawnych Cypryjskiej Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd ("CySEC"). W szczególności Firma będzie wypełniać swoje
zobowiązania prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (ustawa nr
13(I)/2018) wraz z późniejszymi zmianami oraz z dyrektywą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
(dyrektywa DI144-2007-08 z 2012 r.) dotyczącą ustanowienia profilu ekonomicznego Klienta i
zapobieganiu praniu pieniędzy, a także przestrzeganie odpowiednich zobowiązań dotyczących
przechowywania rejestrów aktywności na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji
Europejskiej nr 2017/565 ("Rozporządzenie delegowane") oraz ustawą 87(I)/2017 w sprawie
ustalenia przydatności i odpowiedniości każdego Klienta w oparciu o usługi oferowane przez
poszczególne firmy z grupy CIF (testy przydatności i odpowiedniości), nagrywania rozmów
telefonicznych i transakcji klientów, FATCA i CRS.
Firma działająca w oparciu o powyższe regulacje zobowiązuje się do żądania, zbierania i
utrzymywania przez co najmniej pięć (5) lat następujących danych osobowych:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.

Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Narodowość
Kopia paszportu i/lub dowodu osobistego
Rachunek za usługi komunalne (zawierający pełny adres Klienta)
Numer identyfikacji podatkowej
Rezydencja podatkowa
Numer telefonu
Adres e-mail
Nazwa pracodawcy
Zawód
Branża zatrudnienia
Przychód roczny
Wartość netto
Przewidywany obrót
Dane rachunku bankowego

Firma może uzyskiwać te informacje bezpośrednio od Ciebie (w trakcie procedury otwierania
konta) i / lub od innych osób, w tym na przykład biura informacji kredytowej, agencji
zapobiegania oszustwom, banków, innych instytucji finansowych, dostawców usług autoryzacji
dodatkowej (firma używa systemu Lexis-Nexis na potrzeby uwierzytelniania i procesów w tle)
oraz dostawców rejestrów publicznych.
Firma może również gromadzić dane na Twój temat podczas korzystania z serwisu
internetowego Firmy, takie jak odwiedzane strony, częstotliwość i czas trwania wizyt oraz
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działania związanie z tradingiem. Firma prowadzi również rejestr Twoich aktywności
dotyczących tradingu, w szczególności obejmuje on:
a) Produkty, dla których realizujesz swoje transakcje oraz ich wydajność,
b) Dane historyczne dotyczące transakcji i inwestycji, które zrealizowałeś, w tym także
zainwestowane kwoty.
c) Dane historyczne dotyczące Twoich płatności - wpłat i wypłat.
W związku z powyższym Firma może również zażądać dodatkowych informacji w celu
udoskonalenia świadczonych dla Ciebie (istniejącego lub potencjalnego Klienta) usług lub
prowadzonej przez nas działalności (jeśli jesteś naszym Dostawcą danych tradingowych)
zgodnie ze stosowną Umową, zależnie od danego przypadku lub zgodności obowiązującymi
przepisami.
Firma rejestruje wszelkie komunikaty i wiadomości przekazane Ci drogą elektroniczną,
telefoniczną, osobiście lub w inny sposób w związku z usługami, które zostały Ci zapewnione
przez Firmę i relacjami z Tobą. Wspomniane nagrania będą jedyną własnością Firmy i będą
stanowić dowód komunikacji pomiędzy Firmą a Tobą.
5. Komu Firma może ujawnić Twoje dane?
W ramach wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów określonych powyżej,
możemy ujawnić Twoje dane następującym podmiotom:
a) Dostawcy usług i wyspecjalizowani doradcy, którzy zostali zakontraktowani na potrzeby
świadczenia usług informatycznych, finansowych, regulacyjnych, zapewnienia
zgodności, księgowych i / lub innych.
b) Przedstawiciele, z którymi Firma nawiązała ścisłe relacje i którzy pracują wyłącznie na
rzecz Firmy.
c) Organy regulacyjne.
d) Każdy, kto został przez Ciebie upoważniony.
e) Odpowiednie organy do badania lub zapobiegania oszustwom, praniu brudnych
pieniędzy lub innej nielegalnej działalności.
f) Repozytorium transakcyjne lub podobne.
g) Pracownicy Firmy, w celu wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z
nami lub w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszej Platformy, Zleceń
automatycznych i Danych tradingowych.
Firma wymaga od organizacji spoza firmy, które obsługują lub uzyskują dane osobowe
potwierdzenia poufności tych informacji, zobowiązania do przestrzegania prawa każdej osoby
do prywatności i zachowania zgodności z wszystkimi odpowiednimi przepisami o ochronie
danych osobowych i niniejszą informacją dot. ochronie prywatności.
6. Wykorzystanie informacji
Firma będzie wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z
ogólnymi przepisami o ochronie danych (regulacja UE 2016/679) i ustawą o przetwarzaniu
danych osobowych (ochrony osób fizycznych) z 2001 r., wraz z późniejszymi zmianami lub
poprawkami.
Twoje dane osobowe (niedostępne publicznie i/lub będące już w dyspozycji Firmy bez
naruszania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) będą gromadzone i
przetwarzane w sposób wyraźny i konkretny wyłącznie w celach, dla których zostały
zgromadzone ("ograniczenie celu "), podczas gdy Firma musi wymagać podania jedynie
informacji koniecznych w związku z celami, dla których zostały one zgromadzone.

GOLDENBURG GROUP LTD
1 Siafi Street, Porto Bello BLD
3042 Limassol, Cyprus
www.xpartners.com

Możemy przekazać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli
dokonamy takiego przeniesienia, zapewnimy, że przekazanie jest zgodne z prawem i że istnieją
odpowiednie zabezpieczenia mające na celu zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami. W tym celu firma postępuje zgodnie z instrukcjami Komisji
Europejskiej dotyczącymi tej kwestii i zapewnia, że kraj trzeci, do którego dane te mogą być
przekazane, jest uznawany przez Komisję Europejską jako odpowiedni w odniesieniu do
ochrony danych osobowych.
7. Twoja zgoda
Wykorzystanie Twoich danych osobowych wymaga udzielenia przez Ciebie zgody. Zgoda taka
zostanie udzielona zgodnie z Umową Klienta, która została Ci przekazana podczas otwierania
konta i jest również dostępna w witrynie internetowej firmy. Firma będzie wykorzystywać
udzieloną zgodę jako podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili
masz prawo wycofać tę zgodę, kontaktując się z nami telefonicznie lub pocztą elektroniczną
pod adresem e-mail: dataprotection@goldenburggroup.eu.
Jeśli jesteś osobą fizyczną, a wykorzystanie Twoich danych osobowych wymaga Twojej zgody,
Firma poprosi Cię o zgodę tak, abyś mógł ją wyrazić ją w sposób swobodny, konkretny, oparty
o wszelkie niezbędne informacje i jednoznacznie wskazujący na Twoją chęć, poprzez
oświadczenie lub wyraźne działanie afirmatywne oznaczać będzie zgodę na przetwarzanie
danych.
Jeśli w jakimkolwiek przypadku poczujesz się zmuszony do wyrażenia zgody lub uznasz, że
poniesiesz negatywne konsekwencje w sytuacji, gdy tego nie zrobisz, Twoja zgoda nie będzie
ważna. Ponadto Twoja zgoda nie będzie stanowiła elementu większego pakietu jako
niezbywalną część jego warunków, ponieważ takie działanie wskazywałoby na to, że nie
wyraziłeś zgody w pełni dobrowolnie.
8. Przetwarzanie danych osobowych bez Twojej zgody
W pewnych okolicznościach Firma może przetwarzać dane osobowe bez zgody użytkownika.
Za najważniejsze z tych okoliczności uważa się:
i.
ii.

iii.
iv.

v.

Przetwarzanie danych konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązkami wobec
prawa, któremu podlega Administrator danych.
Przetwarzanie danych jest konieczne w celu wykonania umowy, której stroną jest
dana osoba lub w celu podjęcia określonych działań na wniosek osoby przed
zawarciem umowy.
Przetwarzanie danych jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby,
której dane te dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w trakcie sprawowania władzy publicznej lub strony trzeciej, której
przekazywane są te dane.
Przetwarzanie danych jest konieczne do celów uzasadnionych prawnie interesów
realizowanych przez Kontrolera lub stronę trzecią, której przekazywane są dane
osobowe, pod warunkiem, że takie interesy nie są sprzeczne z prawami, interesami
i podstawowymi wolnościami osób.

9. Okres, przez który przechowujemy Twoje dane osobowe
Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez cały okres utrzymywania relacji
biznesowych z Tobą (osobą fizyczną). Po zakończeniu współpracy biznesowej możemy
przechowywać Twoje dane przez okres do pięciu (5) lat zgodnie z przepisami prawnymi
obowiązującym Firmę. Firma może przechowywać Twoje dane osobowe przez okres dłuższy
niż pięć (5) lat z powodów prawnych, regulacyjnych i / lub innych obowiązkowych powodów.
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Okresy przechowywania będą ustalane z uwzględnieniem rodzaju gromadzonych informacji i
celu, dla którego zostały one zgromadzone, mając przy tym na uwadze wymagania mające
zastosowanie do danej sytuacji i potrzebę niszczenia informacji nieaktualnych i nieużywanych w
najwcześniejszym rozsądnym terminie.
10. Zarządzanie Twoimi danymi osobowymi i środki zabezpieczające
Firma podjęła wszelkie odpowiednie środki organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa
Twoich danych osobowych. Ponadto Firma przeprowadziła wewnętrzne szkolenie edukacyjne
dla swoich pracowników, aby złagodzić wszelkie ryzyko, które może wpłynąć na Twoje dane.
Pracownicy przetwarzający Twoje dane zostali przeszkoleni w zakresie poszanowania
poufności informacji o klientach i prywatności osób fizycznych. Uważamy, że ochrona przed
naruszeniem prywatności jest najwyższym priorytetem, Firma usprawniła więc swoje
wewnętrzne procedury tak, aby zapobiec takiemu zdarzeniu.
Firma wdrożyła także procedury w zakresie ochrony Twoich danych. Dostęp do Twoich
informacji mają wyłącznie pracownicy i/lub przedstawiciele, którzy muszą mieć dostęp do tych
informacji, aby umożliwić ciągłość umowy między Tobą a Firmą.
Co więcej, przechowujemy wszystkie dane osobowe wykorzystując do tego połączenie
zabezpieczonej pamięci dyskowej, bezpiecznych serwerów i od czasu do czasu przechowujemy
je także w postaci papierowej. Firma podjęła wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony
przechowywanych przez siebie danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem,
utratą, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ich ujawnieniem.
Chociaż zapewniamy o dołożeniu wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe,
potwierdzasz, że jesteś świadomy tego, że korzystanie z Internetu nie jest całkowicie
bezpieczne, z też tego powodu nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa ani
integralności jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Ciebie lub do Ciebie za
pośrednictwem Internetu.
11. Zmiana danych
Możesz w każdej chwili poinformować Firmę o tym, że Twoje dane uległy zmianie lub że
chcesz, aby Firma usunęła wszelkie informacje, które posiadamy o Tobie, wysyłając w tym celu
wiadomość e-mail na adres dataprotection@goldenburggroup.eu. Będziemy zmieniać lub
usuwać Twoje dane osobowe zgodnie z Twoimi instrukcjami, z wyjątkiem przypadków, gdy
jesteśmy zobowiązani do przechowywania informacji o Tobie w celach prawnych lub
regulacyjnych, a także w celu świadczenia Ci usług, o które prosiłeś lub prowadzenia
odpowiednich rejestrów biznesowych.
12. Prawo dostępu do danych
Jako osoba fizyczna masz prawo do uzyskania kopii wszelkich swoich danych osobowych,
które posiadamy na Twój temat oraz do poinformowania nas o wszelkich zauważonych
niedokładnościach. Dodatkowo możesz również poprosić o uzasadnienie zasadności
przechowywania takich informacji.
Aby złożyć odpowiedni wniosek, skontaktuj się z nami, weryfikując swoją tożsamość i
określając, jakich informacji potrzebujesz. Możesz skontaktować się z nami poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres dataprotection@goldenburggroup.eu.
13. Pytania
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Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Informacji dot. ochrony prywatności, chcesz
uzyskać dostęp do swoich danych lub je zmienić, lub masz inne pytania dotyczące
bezpieczeństwa naszej witryny internetowej, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres
dataprotection@goldenburggroup.eu.
Ponadto w przypadku, gdy nie jesteś zadowolony z jakości Usług, które świadczymy dla Ciebie
w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Ty, jako osoba fizyczna, masz prawo złożyć
skargę do naszego organu nadzorczego, którym jest Komisarz ds. Ochrony Danych
Osobowych (Commissioner for Personal Data Protection) w Republice Cypryjskiej.
14. Aktualizacje niniejszego dokumentu
Treść niniejszej Informacji dot. ochrony prywatności może ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia. Z tego powodu zalecamy się od czasu do czasu sprawdzać jej treść pod kątem
potencjalnych aktualizacji.

GOLDENBURG GROUP LTD
1 Siafi Street, Porto Bello BLD
3042 Limassol, Cyprus
www.xpartners.com

