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UCHWAŁA  

ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 
Z DNIA 23 MAJA 2018 R.  

 
Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:  

 
§ 1 

 
w Regulaminie Systemu Wymiany Informacji, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 166/16 Zarządu 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 marca 2016 r., zmienionym uchwałą Nr  
699/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 października 2016 r. oraz 
uchwałą Nr 861/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 18 grudnia 2017 
r. wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w Załączniku Nr 3 do Regulaminu SWI, klauzula dot. danych osobowych otrzymuje następujące 

brzmienie: 
 

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4. Z KDPW S.A. można 
skontaktować się poprzez adres e-mail: kdpw@kdpw.pl lub pisemnie, pod adresem wskazanym 
powyżej. 
 
Podstawa prawna oraz cel przetwarzania:  
- wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KDPW S.A. polegających 
na potrzebie identyfikacji Pani/Pana jako osoby przesyłającej wiadomość do KDPW S.A. w imieniu 
podmiotu, który ustanowił Panią/Pana pełnomocnikiem/dalszym pełnomocnikiem do składania 
w jego imieniu oświadczeń za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK, funkcjonujących zgodnie z 
postanowieniami Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w 
postaci elektronicznej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i innych czynności 
wykonywanych przez KDPW S.A., dochodzenia praw lub roszczeń lub obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami; 
- wykonywania obowiązku prawnego – obowiązki takie wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są 
upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 
 
Dotyczące Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od 
zakończenia uczestnictwa w systemie SWI podmiotu, który ustanowił Panią/Pana 
pełnomocnikiem/dalszym pełnomocnikiem do składania w jego imieniu oświadczeń za 
pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK funkcjonujących zgodnie z postanowieniami Porozumienia w 
sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej.  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 
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przedawnienia dla roszczeń lub prawa, których/ego dotyczy postepowanie. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od KDPW S.A. dostępu do dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w 
przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do  wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych 
osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. 
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika ze stosunku prawnego 
pomiędzy KDPW S.A. a podmiotem, który ustanowił Panią/Pana pełnomocnikiem/dalszym 
pełnomocnikiem do składania w jego imieniu oświadczeń za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK 
funkcjonujących zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i 
przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi 
wydanie Pani/Panu certyfikatu umożliwiającego przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem 
systemów ESDI/WEB i ESDK.”; 

 
2) w Załączniku Nr 5 do Regulaminu SWI, klauzula dot. danych osobowych otrzymuje następujące 

brzmienie: 
 

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4. Z KDPW S.A. można 
skontaktować się poprzez adres e-mail: kdpw@kdpw.pl lub pisemnie, pod adresem wskazanym 
powyżej. 
 
Podstawa prawna oraz cel przetwarzania:  
- wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KDPW S.A. polegających 
na potrzebie identyfikacji Pani/Pana jako osoby przesyłającej wiadomość do KDPW S.A. w imieniu 
podmiotu, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu 
oświadczeń za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT funkcjonującego zgodnie z 
postanowieniami Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w 
postaci elektronicznej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i innych czynności 
wykonywanych przez KDPW S.A., dochodzenia praw lub roszczeń lub obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami; 
- wykonywania obowiązku prawnego – obowiązki takie wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są 
upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 
 
Dotyczące Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od 
zakończenia uczestnictwa w systemie SWI podmiotu, który ustanowił Panią/Pana 
pełnomocnikiem/dalszym pełnomocnikiem do składania w jego imieniu oświadczeń za 
pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK funkcjonujących zgodnie z postanowieniami Porozumienia w 
sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej.  Jeżeli toczy się 
spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres przechowywania danych osobowych 
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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 postepowanie. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od KDPW S.A. dostępu do dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w 
przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do  wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych 
osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. 
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika ze stosunku prawnego 
pomiędzy KDPW S.A. a podmiotem, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do 
składania w jego imieniu oświadczeń za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT 
funkcjonującego zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i 
przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi 
przesyłanie Pani/Panu wiadomości z wykorzystaniem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT w 
imieniu w/w podmiotu.”. 

 
§ 2 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Zmiany Regulaminu SWI, o których mowa w § 1, zostają wprowadzone z dniem 6 czerwca  
2018 r., z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 4 Regulaminu SWI. 

 
 
Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski 
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
 
 
   
 


