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 Zasady ochrony danych i prywatności  
 
Ustawa o ochronie danych  
 
London Capital Group Limited (LCG) może przetwarzać informacje dotyczące klientów 
(w tym ich dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w brytyjskiej Ustawie o ochronie 
danych z 1998 r.) oraz przechowywać takie informacje w formie tradycyjnej lub w 
elektronicznej bazie danych w celu spełnienia umownych, regulacyjnych lub ustawowych 
wymogów na nią nałożonych. O ile nie otrzymamy odmiennych szczegółowych instrukcji w 
formie pisemnej, udostępniając takie informacje, klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie 
przez spółkę w celu spełnienia powyższych obowiązków.  
 
Zasady ochrony prywatności  
 
Wstęp 
Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych klienta ma istotne znaczenie dla 
LCG oraz dla sposobu, w jaki LCG prowadzi swoją działalność w zgodzie z przepisami 
dotyczącymi prywatności, ochrony i bezpieczeństwa danych. Celem niniejszych zasad jest 
określenie rodzajów informacji, które LCG może gromadzić, sposobów wykorzystywania 
i zabezpieczania tych informacji oraz wskazanie osób, którym LCG może je udostępniać.  
 
Prowadząc działalność spółka LCG jest zobowiązana stale stosować najwyższe standardy 
uczciwości. W ramach tej działalności mamy obowiązek gromadzić dane osobowe naszych 
potencjalnych klientów. Traktujemy te działania poważnie i dążymy do stosowania 
sprawiedliwych, bezpiecznych i odpowiednich metod postępowania z danymi osobowymi. 
Wszystkie takie działania muszą być zgodne zarówno z ogólnie przyjętymi zasadami 
etycznymi w zakresie prywatności, jak i ze standardowymi praktykami biznesowymi. Dane 
osobowe klienta mogą być udostępniane ograniczonej liczbie zaufanych partnerów i/lub 
jednostek stowarzyszonych LCG, przy czym takie wykorzystywanie danych ograniczone jest 
do zarządzania rachunkiem klienta i nie spowoduje naruszenia żadnych przepisów brytyjskiej 
Ustawy o ochronie danych z 1998 r.  
 
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących zasad LCG w zakresie ochrony 
prywatności należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, korzystając z danych 
do kontaktu podanych na stronie „Kontakt”.  
 
Informacje umożliwiające identyfikację osoby  
 
LCG nie będzie gromadzić za pośrednictwem swoich witryn internetowych żadnych 
informacji umożliwiających identyfikację klienta (tj. jego imienia i nazwiska, adresu, numeru 
telefonu lub adresu e-mail („dane osobowe”), chyba że klient poda te informacje dobrowolnie 
(np. podczas rejestracji, przesyłania zapytania za pośrednictwem e-maila lub w ankiecie). W 
razie braku zgody na gromadzenie danych osobowych nie należy ich podawać.  
 
Poprzez podanie swoich danych osobowych klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez 
LCG jego danych osobowych w niżej wymienionych celach . Ponadto klient wyraża zgodę na 
przesyłanie przez LCG jego danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w 
celu wywiązania się przez LCG ze swoich obowiązków umownych, regulacyjnych i 
prawnych. LCG przekaże dane osobowe klienta organizacjom spoza EOG wyłącznie jeżeli 
stwierdzi, że organizacja, której przesyłane są dane, stosuje odpowiednie środki kontroli i 
zabezpieczenia. 
 



2 

London Capital Group 
1 Knightsbridge, London, SW1X 7LX TRADE CONNECTED  

 

 

W jaki sposób LCG wykorzystuje dane klientów? 
 
LCG może wykorzystywać dane klientów do dowolnego jednego lub większej liczby 
następujących celów: 
 

• potwierdzenie tożsamości klienta, 
• prowadzenie osobistego profilu klienta, 
• zarządzanie rachunkiem klienta i informowanie go na bieżąco o wszystkich sprawach 

dotyczących jego rachunku, 
• świadczenie usług zażądanych przez klienta, w tym realizację transakcji, 
• nawiązywanie kontaktu z klientem, gdy jest to konieczne lub stosowne w związku 

z usługami świadczonymi na jego rzecz, 
• dostarczanie klientowi informacji na temat produktów i usług LCG oraz informacji 

dotyczących możliwości, które LCG może uznać za odpowiednie dla klienta, 
• dostosowanie witryny internetowej lub innej świadczonej usługi do potrzeb 

i zainteresowań klienta, 
• tworzenie anonimowych danych statystycznych. 

 
 
Jeżeli klient nie zezwoli LCG na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu wspierania 
programów LCG na rzecz budowania relacji z klientami (zwłaszcza w zakresie marketingu 
bezpośredniego lub badań rynku), LCG uszanuje decyzję klienta. Obecnie LCG nie 
sprzedaje ani nie wypożycza osobom trzecim ani w żaden inny sposób nie wprowadza na 
rynek danych osobowych klienta (i nie zamierza tego robić w przyszłości).  
 
Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych 
poprzez kliknięcie łącza „wypisz się” (ang. unsubscribe) w górnej części e-maila albo 
przesłanie e-maila z odpowiednim żądaniem do naszego działu obsługi klienta (korzystając 
z danych podanych na stronie „Kontakt”).  
 
 
Gromadzone automatycznie dane inne niż dane osobowe  
 
Podczas odwiedzania przez klienta naszej witryny LCG może automatycznie (tj. nie w 
wyniku rejestracji) gromadzić dane statystyczne, które nie umożliwiają identyfikacji osoby 
(takie jak rodzaj używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego komputera 
klienta, nazwa domeny witryny internetowej, za pośrednictwem której został przekierowany 
klient, liczba odwiedzin, średni czas spędzony w Internecie, przeglądane strony). LCG może 
wykorzystywać te informacje i udostępniać je wewnątrz grupy LCG w celu zbadania zakresu 
korzystania ze swojej witryny oraz ulepszenia treści tam umieszczonych.  
 
Komu LCG może udostępniać dane osobowe? 
 
Dane osobowe klienta mogą być udostępniane: 

• Urzędowi Nadzoru Finansowego (FCA) oraz innym organom regulacyjnym i organom 
administracji publicznej, którym LCG ma obowiązek udostępniania danych zgodnie z 
prawem, 

• instytucjom finansowym i innym podobnym organizacjom, z którymi LCG 
współpracuje w ramach swojej działalności, 

• usługodawcom i specjalistycznym doradcom, którzy świadczą usługi na rzecz LCG, 
• wszelkim osobom trzecim, w przypadku których jest to konieczne do realizacji 

transakcji lub wyświadczenia usług zażądanych przez klienta, 
• brokerom wprowadzającym lub podobnym brokerom, z którymi zawarto umowy na 

świadczenie na rzecz LCG usług administracyjnych, finansowych, 
ubezpieczeniowych, badawczych lub innego rodzaju usług, 
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• kredytodawcom, sądom, trybunałom i organom nadzorującym na podstawie ustaleń 
lub w zakresie dozwolonym przez prawo, 

• biurom informacji kredytowej, 
• dowolnym osobom upoważnionym przez klienta (takim jak doradca finansowy, 

broker, prawnik lub księgowy klienta). 
 
Należy pamiętać, że LCG nigdy nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych klienta 
osobom trzecim do celów marketingowych.  
 
 Zasadniczo każdego zewnętrznego usługodawcę , któremu udostępniamy dane osobowe, 
zobowiązujemy do przestrzegania prawa każdej osoby do prywatności oraz postępowania 
zgodnie z zasadami ochrony danych. Wspomniani wyżej zewnętrzni usługodawcy mogą 
prowadzić rejestr wszelkich wyszukiwań dokonywanych w imieniu LCG oraz wykorzystywać 
szczegóły wyszukiwania do wspierania innych firm w dokonywaniu przez nie wyszukiwania. 
Niniejsze zasady ochrony prywatności nie obejmują osób trzecich.   
 
Witryny internetowe osób trzecich  
Witryna LCG zawiera łącza do innych witryn internetowych. Informujemy, że LCG nie może 
zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu praktyk w zakresie ochrony prywatności 
stosowanych przez inne witryny internetowe. Zachęcamy wszystkich odwiedzających do 
zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności znajdującymi się na każdej witrynie 
internetowej, która gromadzi dane osobowe.  
 
 
Przechowywanie danych  
Będziemy przechowywać dane osobowe wyłącznie tak długo, jak to będzie konieczne, w tym 
do celów aktualizacji produktów lub usług oraz zgodnie z wymogami prawa. Gdy dane 
osobowe nie będą już wymagane, zostaną one zniszczone za pomocą niszczarki lub innych 
dozwolonych metod usuwania danych, aby uniemożliwić nieupoważnionym osobom 
uzyskanie dostępu do informacji w trakcie powyższego procesu i w okresie późniejszym .  
Będziemy chronić informacje będące w naszym posiadaniu .  
 
Bezpieczeństwo  
LCG podejmuje odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych 
osobowych klienta oraz dąży do zapewnienia ich rzetelności. LCG starannie zabezpiecza 
dane osobowe klientów przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem i manipulowaniem 
danych oraz nieuprawnionym dostępem do tych danych bądź ich nieuprawnionym 
ujawnieniem oraz opracowała i będzie stosować procedury bezpieczeństwa mające na celu 
zabezpieczenie danych osobowych przed utratą, kradzieżą, powieleniem i nieupoważnionym 
ujawnieniem, wykorzystaniem lub modyfikacją. Dostęp do danych osobowych mają 
wyłącznie pracownicy i upoważnieni usługodawcy , którzy potrzebują dostępu do tych 
danych w celu wykonywania swojej pracy.  
 
Dostęp do danych osobowych klienta będących w posiadaniu LCG 
Na podstawie przepisów brytyjskiej Ustawy o ochronie danych klientowi przysługuje prawo 
do uzyskania kopii wszelkich swoich danych osobowych przechowywanych przez LCG oraz 
powiadomienia LCG o wszelkich wykrytych nieścisłościach (z pewnymi wyjątkami).  
 
W celu złożenia wniosku o uzyskanie wglądu do swoich danych osobowych należy 
skontaktować się z LCG, zweryfikować swoją tożsamość i określić rodzaj żądanych 
informacji. W celu pokrycia kosztu weryfikacji wniosku oraz zlokalizowania i wyszukania, 
przeglądu i skopiowania wszelkich żądanych materiałów LCG może pobrać opłatę.  
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Pliki cookie  
 
Pliki cookie to małe pliki danych przesyłane z witryny internetowej i przechowywane 
w przeglądarce internetowej użytkownika podczas przeglądania przez niego danej witryny.   
  
Sposób wykorzystywania przez nas plików cookie na naszej witrynie internetowej oraz 
rodzaje gromadzonych przez nas informacji  
 
Podobnie jak w przypadku większości witryn internetowych LCG wykorzystuje pliki cookie do 
usprawnienia korzystania przez klienta z naszych witryn — dane z plików cookie umożliwiają 
nam określenie rodzaju wyszukiwarki i ustawień, z których korzysta klient, obszarów naszej 
witryny odwiedzonych przez klienta, terminów kolejnych wejść klienta na witrynę, miejsc, z 
których klient został przekierowany, oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji o 
kliencie. Nie łączymy informacji przechowywanych przez nas w plikach cookie z żadnymi 
danymi osobowymi przesyłanymi przez klienta podczas przebywania przez niego na naszej 
witrynie. Klient, który nie zaakceptuje plików cookie, może nadal korzystać z naszej witryny, 
jednak możliwość korzystania przez niego z pewnych funkcjonalności witryny  będzie 
ograniczona. 
 
Zdecydowanie zalecamy zaakceptowanie plików cookie na naszej witrynie — zagwarantuje 
to możliwość najsprawniejszego korzystania z tej witryny. Wyłączenie plików cookie może 
spowodować zmniejszenie wydajności naszej witryny i platformy transakcyjnej, niemniej jeśli 
mimo to klient będzie chciał anulować swoją akceptację plików cookie, może to zrobić za 
pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. W razie konieczności skorzystania 
z pomocy nasz dział obsługi klienta z chęcią udzieli Państwu wskazówek dotyczących tej 
procedury. 
 
Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie wykorzystywanych przez LCG można 
znaleźć w zasadach dotyczących plików cookie.  
 
 
Wykorzystywanie sygnałów nawigacyjnych w sieci Web  
Niektóre z naszych witryn internetowych mogą zawierać obrazy elektroniczne zwane 
sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web (ang. Web beacons) (czasem zwane także „czystymi 
GIF-ami) umożliwiające nam liczenie użytkowników, którzy odwiedzili te witryny. Sygnały 
nawigacyjne w sieci Web gromadzą wyłącznie ograniczone informacje, takie jak numer pliku 
cookie, godzina i data przeglądania strony oraz opis strony, na której znajduje się dany 
sygnał nawigacyjny w sieci Web. Możemy także wykorzystywać sygnały nawigacyjne w sieci 
Web umieszczane przez zewnętrznych reklamodawców. Te sygnały nawigacyjne nie 
zawierają żadnych danych osobowych i służą wyłącznie do śledzenia skuteczności 
określonej kampanii.  
 
Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności  
LCG może w dowolnym momencie zmienić treść niniejszego oświadczenia o ochronie 
prywatności. Zalecamy przeczytanie tego oświadczenia podczas każdych odwiedzin na 
witrynie LCG — w ten sposób klient będzie mieć pewność, że zgadza się z warunkami 
dotyczącymi ochrony prywatności, na podstawie których udostępnia LCG swoje dane 
osobowe.  
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