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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.  

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

DLA DZIENNIKARZY 
 

Niniejsza polityka prywatności została przygotowana w związku z obowiązkiem informacyjnym 

wynikającym z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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) („RODO”). 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i Państwa danych osobowych. 

Przetwarzając Państwa dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne. W polityce prywatności 

wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, jakie prawa przysługują Państwu 

w związku z tym oraz w jaki sposób mogą Państwo z tych praw skorzystać. 

1. KTO JEST KIM W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI? 

1.1. „DM BOŚ” lub „My” to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w 

Warszawie, będący administratorem Państwa danych osobowych. 

1.2. „Państwo” to osoby fizyczne będące dziennikarzami, redaktorami, redaktorami naczelnymi, 

reporterami oraz inne osoby zajmują się działalnością dziennikarską lub medialną.  

1.3. „dane osobowe” to informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę 

fizyczną (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).  

1.4. „przetwarzanie” to działania dotyczące danych osobowych, podejmowane w sposób 

automatyczny lub ręczny (np. zbieranie, przechowywanie, zmienianie, usuwanie, 

przeglądanie, ujawnianie, utrwalanie).  

2. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? 

2.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ). Dane kontaktowe: Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A., adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, e-

mail: makler@bossa.pl, numer telefonu: +48 22 504 3104 lub 801 104 104, formularz 

kontaktowy dostępny na stronie: www.bossa.pl.  

3. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?  

3.1. DM BOŚ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez DM 

BOŚ oraz korzystania z Państwa praw związanych z takim przetwarzaniem. 

3.2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@bossa.pl, adres do 

korespondencji: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 

00-517 Warszawa. 
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4. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE 

OSOBOWE? JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY?  

4.1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji komunikacji z mediami, w tym 

udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania oraz przekazywania informacji i materiałów 

prasowych, a także zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia. 

4.2. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest nasz prawnie 

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na komunikacji z mediami. 

4.3. Państwa dane będą przechowywane przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego 

interesu, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. 

5. JAK PAŃSTWA DANE PRZETWARZAMY I SKĄD JE UZYSKUJEMY? 

5.1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, np. gdy 

przekażą nam Państwo swoją wizytówkę, gdy skontaktują się Państwo z nami osobiście, 

telefonicznie bądź mailowo lub gdy uczestniczą Państwo w organizowanym przez nas 

wydarzeniu. 

5.2. Przetwarzamy także Państwa dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, 

numer telefonu, przynależność redakcyjna pozyskane z innych źródeł, w tym źródeł 

publicznie dostępnych, takich jak: strony internetowe lub media drukowane, od redakcji, z 

którą Państwo współpracują, od innych dziennikarzy, redaktorów, reaktorów naczelnych, 

reporterów oraz innych osób zajmujących się działalnością dziennikarską lub medialną. 

6. KTO MOŻE OTRZYMAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, którym DM BOŚ jest zobowiązany do 

przekazania na podstawie przepisów prawa.  

7. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR 

GOSPODARCZY LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ? 

Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. do państw poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych. 

8. CZY PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC 

PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH? JAKIE INNE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU? 

8.1. Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację: Mają Państwo prawo do wniesienia, w 

dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn 

związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku powinni Państwo wskazać 

tę szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania 

przez DM BOŚ Państwa danych objętych sprzeciwem. 

8.2. Sprzeciw wobec marketingu: Mają Państwo także prawo do zgłoszenia, w dowolnym 

momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych, bez 

konieczności jego uzasadniania. 

8.3. Przysługują Państwu także następujące prawa: 

8.3.1. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a 

także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii; 

8.3.2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Państwa danych 

osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe; 

8.3.3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; W 

przypadku ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych DM BOŚ będzie 

mógł je przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 



3 

 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. Inne czynności DM BOŚ będzie mógł podejmować tylko 

za Państwa zgodą.  

8.3.4. Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych. 

8.3.5. Prawo do cofnięcia lub zmiany zakresu zgody dotyczącej tego w jaki sposób DM 

BOŚ kontaktuje się z Państwem (w zależności od wybranej przez Państwa opcji 

może to być kontakt drogą elektroniczną lub za pomocą urządzeń 

telekomunikacyjnych (np. e-mail, SMS lub MMS, rozmowa telefoniczna). Aby to 

zrobić mogą Państwo wysłać do nas e-mail na adres makler@bossa.pl lub list na 

adres: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 

00-517 Warszawa.Aby skorzystać z ww. praw mogą się Państwo skontaktować się 

Inspektorem Ochrony Danych - dane kontaktowe znajdują się w punkcie 3.2 polityki) 

lub DM BOŚ (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 2.1 polityki). 

8.4. W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające 

na zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą nam lepiej 

zrozumieć zakres Państwa żądania. 

8.5. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

9. CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Państwa danych 

uniemożliwi nam kontakt z Państwem. 

10. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 

Nie będziemy podejmować wobec Państwa decyzji, które opierałyby się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych, w tym profilowaniu, i wywoływałyby wobec 

Państwa skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Państwa wpływały. 

 


