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I Postanowienia ogólne 

1. KDPW_CCP S.A. (dalej: KDPW_CCP) przywiązuje szczególną wagę do ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. 

2. Polityka prywatności KDPW_CCP S.A. (dalej: Polityka) w przejrzysty sposób przedstawia cele, 
podstawy prawne oraz inne istotne informacje na temat przetwarzania poszczególnych kategorii 
danych osobowych (opisanych dalej w rozdziale III), zapewniając osobom zainteresowanym 
odpowiedni wgląd w kwestie mające znaczenie z punktu widzenia ochrony ich prywatności. 

3. KDPW_CCP nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 37-39 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO), co w szczególności wynika z następujących 
kwestii: 
1) KDPW_CCP nie jest organem lub podmiotem publicznym, o którym mowa w art. 37 ust. 1 lit. a 

RODO; 
2) KDPW_CCP nie realizuje operacji przetwarzania, które wymagają monitorowania osób, których 

dane dotyczą; 
3) KDPW_CCP nie przetwarza na duża skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń 
prawa, o czym mowa w art. 10 RODO. 
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4. Za koordynację kwestii związanych z ochroną danych osobowych w KDPW_CCP odpowiada 
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres 
bb@kdpw.pl. 

5. KDPW_CCP co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu niniejszej polityki. 

II Bezpieczeństwo przetwarzania 

1. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w KDPW_CCP jest elementem kompleksowego 
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, na który składa się ogół polityk, zasad i procedur 
oraz procesów i rozwiązań techniczno-organizacyjnych mających na celu zapewnienie 
odpowiedniego poziomu poufności, integralności oraz dostępności przetwarzanym informacjom. 

2. System zarządzania bezpieczeństwem informacji w KDPW_CCP jest ściśle zintegrowany  
z systemem zarządzania ryzykiem operacyjnym, obejmującym w szczególności analizę czynników 
ryzyka związanych z naruszeniem praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane oraz 
wdrażanie na tej podstawie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla ochrony 
danych. 

3. KDPW_CCP posiada również wdrożony system zachowania ciągłości funkcjonowania, stanowiący 
zestaw rozwiązań, które w przypadku wystąpienia awarii lub innej sytuacji nadzwyczajnej 
umożliwiają utrzymanie ciągłości realizacji lub wznowienie krytycznych procesów biznesowych, 
zapobiegając w szczególności utracie przetwarzanych danych. 

4. Kwestie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji (w tym ochroną danych 
osobowych), ryzykiem operacyjnym oraz ciągłością funkcjonowania podlegają okresowym 
przeglądom oraz testom weryfikującym ich adekwatność i skuteczność, jak również uwzględnione 
są w fazie projektowania nowych rozwiązań oraz powoływania nowych przedsięwzięć w zakresie 
przetwarzania danych. 

5. Dane osobowe przetwarzane przez KDPW_CCP stanowią w części tajemnicę zawodową 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, która 
w szczególności nakłada obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej bezpośrednio na osoby 
wchodzące w skład statutowych organów KDPW_CCP, osoby pozostające z KDPW_CCP w stosunku 
pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze oraz osoby pozostające 
w takim stosunku z podmiotami wykonującymi zlecenia dla KDPW_CCP. 

III Kategorie danych osobowych 

1. W kolejnych podrozdziałach opisane zostały poszczególne kategorie danych osobowych 
przetwarzanych w KDPW_CCP (z pominięciem danych dotyczących osób zatrudnionych 
w KDPW_CCP oraz członków organów statutowych). 

2. Administratorem wymienionych niżej danych osobowych jest KDPW_CCP S.A. z siedzibą 
w Warszawie (00-498), przy ul. Książęcej 4 lok. 6089A, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452. 

3. W ramach współpracy w Grupie Kapitałowej KDPW zawarta została umowa powierzenia, na 
podstawie której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) działając 
w charakterze podmiotu przetwarzającego również przetwarza dane osobowe, których 
administratorem jest KDPW_CCP (zarazem spółka zależna KDPW). 

mailto:bb@kdpw.pl
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4. KDPW_CCP jest uprawniony do przechowywania danych osobowych przez okres niezbędny do 
realizacji celów, w których dane te są przetwarzane i jeżeli poniżej nie podano inaczej, przez okres 
nie krótszy niż 10 lat określony przez przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji 
dotyczącej świadczonych przez KDPW_CCP usług i prowadzonej działalności. Podany okres 10 lat 
może ulec wydłużeniu jeżeli przechowywanie danych okaże się niezbędne dla ustalenia lub 
dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług, w ramach których te dane są 
przetwarzane, oraz dla obrony przed takimi roszczeniami. Ww. termin 10 lat liczony jest od dnia 
zakończenia stosunku prawnego, w ramach którego KDPW_CCP pozyskał dane osobowe. Jeżeli 
toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres przechowywania danych 
osobowych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu 
postępowań – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego 
zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub 
dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń lub prawa, których/ego dotyczy postępowanie. 

III.1. Dane osobowe przedstawicieli podmiotów współpracujących z KDPW_CCP 

1. KDPW_CCP przetwarza dane osobowe przedstawicieli podmiotów współpracujących oraz osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zaliczają się do następujących 
podkategorii: 
1) dane osób działających w imieniu podmiotów współpracujących z KDPW_CCP umieszczane na 

pełnomocnictwach, upoważnieniach, oświadczeniach lub podobnych dokumentach, które 
pozwalają na potwierdzenie uprawnień tych osób do wykonania określonych czynności; 

2) dane osób pozyskiwane z ogólnie dostępnych źródeł (takich jak KRS lub CEIDG) w celu 
analogicznym do wskazanego w pkt 1; 

3) dane kontaktowe umieszczane na wizytówkach, w stopkach wiadomości mailowych i na 
witrynach internetowych w celu komunikacji z tymi osobami na potrzeby współpracy  
z KDPW_CCP (zamykające się co do zasady w następującym katalogu danych: imię i nazwisko, 
stanowisko, nazwa i adres reprezentowanej firmy, telefony służbowe, służbowy adres e-mail). 

2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest prawnie 
uzasadniony interes realizowany przez KDPW_CCP w związku z prowadzoną działalnością. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie są przez KDPW_CCP przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

III.2. Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych 

1. KDPW_CCP przetwarza dane osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, 
umieszczane na rachunkach i fakturach wystawianych przez te osoby dla KDPW_CCP, jak również 
fakturach wystawianych przez KDPW_CCP dla tych osób. 

2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest realizacja umowy, 
której stroną jest osoba fizyczna. 

3. Zakres danych osobowych dla potrzeb księgowych obejmuje: nazwisko i imię, adres zamieszkania, 
numer NIP. 

III.3. Rekrutacja nowych pracowników 

1. KDPW_CCP przetwarza dane osób przekazujących swoje oferty pracy w KDPW_CCP. 
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2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest zgoda wyrażona 
przez osobę, której dane dotyczą. 

3. KDPW_CCP przechowuje dane kandydatów do pracy tylko przez okres niezbędny do realizacji 
procesu rekrutacji. 

III.4. Rejestr korespondencji 

1. KDPW_CCP przetwarza dane osób kontaktujących się za pomocą tradycyjnej poczty, jak również 
przekazujących oficjalną korespondencję drogą mailową, przechowując podane przez te osoby 
dane teleadresowe w rejestrze korespondencji. Dane wykorzystywane są w celu udzielenia 
odpowiedzi oraz zachowania dokumentacji dotyczącej prowadzonych działań, w tym na wypadek 
takich okoliczności jak skargi czy postępowania prowadzone przez właściwe organy nadzoru. 

2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest prawnie 
uzasadniony interes realizowany przez KDPW_CCP w związku z prowadzoną działalnością. 

3. Zakres danych osobowych przechowywanych w rejestrze korespondencji obejmuje: nazwisko 
i imię, adres korespondencyjny lub adres e-mail. 

III.5. Dane osób odwiedzających siedzibę KDPW_CCP 

1. KDPW_CCP przetwarza dane osób wchodzących na teren pomieszczeń użytkowanych przez 
KDPW_CCP w następujący sposób: 
1) pomieszczenia objęte są środkami bezpieczeństwa obejmującymi system monitoringu (CCTV), 

którego kamery mogą rejestrować wizerunek osób poruszających się po terenie KDPW_CCP; 
2) imię i nazwisko osoby wchodzącej na teren KDPW_CCP, która nie jest w spółce zatrudniona, 

wpisywane jest do księgi gości. 

2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest prawnie 
uzasadniony interes realizowany przez KDPW_CCP związany z zapewnieniem bezpieczeństwa 
fizycznego swoich pomieszczeń. 

3. Nagrania utrwalone w systemie CCTV oraz dokumentacja zawierająca nazwiska gości 
przechowywana jest bezpieczny sposób i wykorzystywana wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, 
jeśli zachodzi potrzeba zbadania jakiegoś incydentu. Dane te nie są przez KDPW_CCP przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany. 

4. KDPW jako przetwarzający w imieniu KDPW_CCP dane osobowe, o których mowa w niniejszym 
podrozdziale, powierza ich przetwarzanie koncesjonowanej firmie wykonującej zadania ochrony 
na terenie pomieszczeń KDPW i KDPW_CCP. 

III.6. Dane przetwarzane podczas komunikacji elektronicznej (w tym pliki „cookies”) 

1. KDPW_CCP przetwarza następujące dane stanowiące bądź mogące w określonych przypadkach 
stanowić informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej: 
1) dane osób fizycznych logujących się do wydzielonej części witryny internetowej KDPW_CCP 

(nazwisko i imię, adres e-mail – domyślnie służbowy, nazwa i adres reprezentowanego 
podmiotu oraz zajmowane stanowisko); 

2) adresy e-mail nadawców wiadomości wysłanych na adresy w domenie internetowej używanej 
przez KDPW_CCP, przechowywane na serwerach poczty elektronicznej; 
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3) numery IP przypisane do komputerów i innych urządzeń w sieciach teleinformatycznych, 
zarejestrowane w logach systemów informatycznych, w tym w związku z odwiedzaniem witryn 
internetowych w domenie używanej przez KDPW_CCP; 

4) dane zapisywane w plikach „cookies” (tzw. „ciasteczka”), tj. małych plikach tekstowych 
umieszczanych na komputerach lub innych urządzeniach w trakcie odwiedzania przez ich 
użytkowników witryn internetowych. 

2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest prawnie 
uzasadniony interes realizowany przez KDPW_CCP, związany z zapewnieniem odpowiedniej 
funkcjonalności oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych 
wspierających działalność KDPW_CCP. Dodatkowo w odniesieniu do danych, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, podstawą dla przetwarzania jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą. 

3. Jeśli chodzi o przetwarzanie przez KDPW_CCP danych z wykorzystaniem plików „cookies” należy 
zwrócić uwagę na następujące kwestie: 
1) stosowane mogą być dwa zasadnicze typy plików „cookies”: 

a) sesyjne („session cookies”) – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika na 
czas odwiedzania danego serwisu internetowego, najczęściej od chwili zalogowania do 
tego serwisu do momentu wylogowania z niego lub opuszczenia związanej z nim strony 
internetowej; 

b) trwałe („persistent cookies”) – wykorzystywane w urządzeniu końcowym użytkownika 
przez czas określony w parametrach plików, chyba że wcześniej zostaną przez użytkownika 
usunięte; 

2) użytkownik komputera posiada co do zasady pełną kontrolę nad procesem zapisywania plików 
„cookies” na swoim urządzeniu, mając możliwość podjęcia m.in. poniższych działań: 
a) usunięcie plików „cookies” utworzonych na komputerze po odwiedzeniu danej strony 

internetowej, np. za pomocą opcji „historia przeglądania” bądź innej analogicznej 
funkcjonalności przeglądarki internetowej (może spowodować utratę spersonalizowanych 
ustawień użytkownika w serwisach niewymagających każdorazowego logowania); 

b) wyłączenie/zablokowanie na stałe plików „cookies” w przeglądarce internetowej (może 
spowodować ograniczenia związane z funkcjonowaniem niektórych stron internetowych, 
w szczególności wymagających zalogowania przez użytkownika oraz udostępniających 
treści spersonalizowane); 

3) witryny internetowe KDPW_CCP wykorzystują pliki „cookies” wyłącznie w poniższych celach: 
a) umożliwienia użytkownikowi otwarcia zalogowanej sesji w udostępnianych aplikacjach 

internetowych jako niezbędnego elementu z punktu widzenia funkcjonowania tych 
serwisów (na potrzeby zapewnienia dostępu do danych oraz operacji wyłącznie 
upoważnionym osobom); 

b) administrowania udostępnianymi serwisami internetowymi z wykorzystaniem narzędzi 
Google Analytics umożliwiających analizę statystyk odwiedzin tych serwisów, działających 
w oparciu o pliki, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika (więcej informacji pod 
adresem https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl). 

IV Prawa osób, których dane przetwarza KDPW_CCP 

1. Zgodnie z przepisami RODO osoba, której dane KDPW_CCP przetwarza w charakterze 
administratora ma prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
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przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

2. W przypadku chęci realizacji praw, o których mowa w ust. 1 można kontaktować się z KDPW_CCP 
drogą mailową na adres bb@kdpw.pl. Odpowiedzi na wniosek o realizację praw osoby fizycznej 
KDPW_CCP udzieli w terminie jednego miesiąca od jego wpłynięcia. W przypadku pojawienia się 
uzasadnionych wątpliwości co do identyfikacji osoby składającej wniosek, KDPW_CCP ma prawo 
poprosić ją o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości. 

3. Osoba, która uzna, że przetwarzanie przez KDPW_CCP jej danych osobowych narusza 
obowiązujące przepisy w tym zakresie ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu właściwego 
w sprawie ochrony danych osobowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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