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1. OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI 

1.1. Ochrona prywatności oraz zabezpieczanie danych osobowych i finansowych inwestorów jest 

jednym z naszych priorytetów. Oświadczenie poniżej wyjaśnia w jaki sposób przechowujemy i 

chronimy Twoje dane. Otwierając konto lub używając naszej strony, wyrażasz zgodę na 

przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

1.2. Przez wzgląd na Data Protection Acts, 1988 and 2003, AVA Trade EU Limited of Dublin Centrum 

Finansowe AvaTrade, Five Lamps Place, Amiens Street, Dublin 1, Irlandia („my”, „nas”, 

„nasze”) określa cele i sposób w jaki zbiera i przechowuje dane osobowe. 

 

2. KOLEKCJONOWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

2.1. Kolekcjonujemy dane osobowe wymagane, aby otworzyć konto, by efektywnie 

przeprowadzać transakcje oraz skutecznie chronić Twoje fundusze i prywatność. W tym celu, 

zbieramy informacje, które pomagają nam oceniać Twoje potrzeby i preferencje. 

2.2. Informacje, które bezpośrednio nam przekazujesz, włączając te, wymagane do kontaktowania 

się z Tobą, w tym Twoje nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, e-mail służą nam też do 

potwierdzenia Twojej tożsamości. W momencie, gdy otwierasz konto, potrzebujemy również 

informacji demograficznych, czyli daty urodzenia, wykształcenia, miejsca zamieszkania, itd. 

Oceniamy także Twoje doświadczenie inwestycyjne, średni przychód roczny oraz przybliżoną 

wartość majątku netto, aby oszacować Twoje możliwości inwestycyjne. 

 

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Używamy Twoich danych osobowych tylko w celu zapewnienia Ci dostępu do naszych usług 

inwestycyjnych oraz zapewnienia im bezpieczeństwa. Na przykład, możemy użyć informacji, 

które od Ciebie otrzymaliśmy, aby potwierdzić Twoją tożsamość i by móc się z Tobą 

kontaktować. Możemy również użyć tych informacji, abyś mógł u nas inwestować. Te 

informacje pomagają nam usprawniać jakość usług, które Ci oferujemy, dostosowanie 

informacji rynkowych do potrzeb danego inwestora oraz powiadamianie Cię o dodatkowych 

towarach, usługach lub promocjach, które mogą Cię zainteresować. 

 

4. NASZE ODDZIAŁY I PARTNERZY 

Możemy udostępniać Twoje dane naszym oddziałom, jeżeli są one wymagane w celu 

poszerzenia Twoich możliwości inwestycyjnych. Możemy również nawiązywać partnerstwa, 

które mogą obejmować układy zbiorowe z innymi firmami, które oferują wysokiej jakości 

towary i usługi , które mogą być użyteczne dla naszych inwestorów. Aby zagwarantować, że 

te towary i usługi spełniają Twoje potrzeby i są dostarczane w najwydajniejszy, najprostszy 
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sposób, możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom, oddziałom i wspólnikom. 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest ograniczone tylko do tych celów. 

 

5. NIEPOWIĄZANE OSOBY TRZECIE 

5.1. Nie sprzedajemy, ani nie ujawniamy Twoich danych osobowych żadnym osobom trzecim pod 

żadnym pozorem, poza określonymi poniżej. 

5.2. Zaskarbiamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych osobom trzecim, jeżeli 

wymagają tego organy prawne, władze rządowe lub kiedy jest to konieczne, aby strzec naszych 

praw i własności. 

5.3. Możemy zaangażować też inne przedsiębiorstwa do pomocy w wykonywaniu określonych 

działań wewnętrznych takich, jak obsługa klienta, wypełnianie zamówień, przetwarzanie kont, 

ankiety satysfakcji klienta lub innego rodzaju obsługi technicznej. Informacje, które 

otrzymujemy od Ciebie mogą także być przekazywane i przetrzymywane w miejscach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), włączając Stany Zjednoczone. Mogą one być 

także przetwarzane przez personel spoza EOG, który pracuje dla nas lub dla któregoś z naszych 

dostawców, Możemy również dostarczyć stronie informacje o klientach z naszej bazy danych, 

abyśmy mogli zidentyfikować i przeanalizować potrzeby klientów i powiadomić ich o ofertach 

towarów i usług. Użycie dostarczanych informacje jest ściśle ograniczone do wykonywania 

żądanego zadania. Wszystkie osoby trzecie, którym udostępniamy dane osobowe, są 

zobligowane do ochrony tych danych w podobny sposób, w jaki chronimy je my. 

 

6. BEZPIECZEŃSTWO 

6.1. Wszystkie informacje, które nam dostarczasz są przechowywane na zabezpieczonych 

serwerach. Jakiekolwiek transakcje pieniężne będą szyfrowane przy użyciu technologii SSL. 

Jesteś odpowiedzialny za utrzymaniem w tajemnicy hasła, które wybrałeś lub które zostało dla 

Ciebie wygenerowane. Prosimy, abyś z nikim nie dzielił się tym hasłem. 

6.2. Niestety, przekazywanie informacji w Internecie nie jest w pełni bezpieczne. Pomimo, że 

zrobimy wszystko, co będzie w naszej możliwości, żeby chronić Twoje dane osobowe, nie 

możemy gwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych na naszą stronę, każda 

transmisja danych jest na Twoje ryzyko. Jak tylko otrzymamy od Ciebie informacje, będziemy 

używać ścisłych procedur i zabezpieczeń, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp. 
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7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Za każdym razem, kiedy postanawiasz zakupić towar lub usługę oferowaną przez inną firmę, 

wszystkie dane osobowe, które dostarczyłeś temu przedsiębiorstwu, nie będą już 

kontrolowane przez nasze Oświadczenie Prywatności. Nie jesteśmy odpowiedzialny za 

politykę prywatności lub zawartość stron, do których załączamy na naszej stronie odnośniki i 

nie mamy kontroli nad użyciem lub ochroną danych, które są przez nie kolekcjonowane lub 

które im dostarczasz. Za każdym razem, kiedy przechodzisz na stronę, do której 

zamieściliśmy odnośnik, możesz być poproszony o dostarczenie informacji na temat konta 

lub innych. Zauważ, że te informacje dostarczasz osobom trzecim i powinieneś zapoznać się z 

ich polityką prywatności. 

 

8. MARKETING 

8.1. Możemy użyć danych otrzymanych od Ciebie, aby dostarczyć Ci informacje o naszych 

towarach i usługach, które mogą Cię zainteresować i my lub nasi agenci mogą kontaktować się 

z Tobą w tym temacie pocztą lub telefonicznie. 

8.2. Jeśli już jesteś naszym klientem, będziemy kontaktować się z Tobą tylko elektronicznie (np. 

przez maila, pocztę głosową lub SMS) z informacjami o naszych towarach i usługach 

podobnymi do tych, które otrzymywałeś już wcześniej. 

8.3. Jeśli nie chcesz, żebyśmy używali Twoich danych w tym celu, proszę zaznacz odpowiednie pola 

na stronie Twoich preferencji handlowych. Możesz zawsze je zmienić poprzez kontakt z 

reprezentantem Obsługi Klienta. Wybór rezygnacji na jednym koncie jednego z posiadaczy 

konta współdzielonego dotyczy wszystkich właścicieli tego konta. Wybór rezygnacji musi być 

zrobiony na wszystkich kontach, które masz u nas otwarte. 

 

9. UŻYCIE PLIKÓW “COOKIE” 

9.1. Użycie plików „cookie” pomaga nam w zabezpieczaniu Twojej działalności handlowej oraz 

usprawnianiu działania Twojej strony. (Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi 

ze stron internetowych na Twój komputer.) Używane przez nas ciasteczka nie zawierają 

żadnych danych osobowych ani informacji na temat konta lub hasła. One jedynie pozwalają 

stronie na rozpoznanie, że dane żądanie pochodzi od osoby, która jest już zalogowana. 

9.2. Możemy również udostępniać informacje na temat odwiedzających stronę renomowanym 

przedsiębiorstwom reklamowym, aby kierować nasze banery reklamowe do określonych 

odbiorców na tej i innych stronach. Do tego celu mogą być użyte obiekty „pixel tag”. 

Informacje zebrane przez przedsiębiorstwa reklamowe tą metodą nie zawierają danych 

osobowych. 
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10. ZMIANY W OŚWIADCZENIU O PRYWATNOŚCI 

Oświadczenie o Prywatności może zostać niekiedy zmienione. W wypadku gdyby to 

nastąpiło, zaktualizowane Oświadczenie zostanie natychmiastowo umieszczone na naszych 

stronach łącznie z zawiadomieniem o wszystkich zmianach. Zgadzasz się na uznanie 

elektronicznego umieszczenia zauktualizowanego Oświadczenia o Prywatności na stronie 

jako rzeczywistego zawiadomienia. Jakiekolwiek spory na temat naszego Oświadczenia o 

Prywatności podlegają temu zawiadomienia i naszej Umowie z Klientem. Zachęcamy do 

okresowego sprawdzania i dokonywania przeglądu tej polityki, aby na bieżąco znać wszystkie 

informacje, które kolekcjonujemy, jak ich używamy i komu je ujawniamy. Jeżeli masz 

jakiekolwiek pytania, których to oświadczenie nie obejmuje, prosimy o kontakt z 

reprezentantem Obsługi Klienta. 

 

 


