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Cel Polityki Prywatności
AxiCorp zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest Państwa prywatność i rozumie Państwa obawy dotyczące
bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do zapewnienia, że podczas dzielenia się z nami
informacjami lub gromadzenia informacji o osobach odwiedzających nasze strony internetowe, robimy to zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i ujawniamy
dane osobowe oraz prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na jego temat.
Wszelkie odniesienia do "nas", "naszych", "nas" lub "AxiCorp" w niniejszej Polityce Prywatności są odniesieniami do
AxiCorp Limited i nazw marek nam przypisanych (takich jak AxiTrader), jeśli wymaga tego kontekst, o ile nie
określono inaczej.
W przypadku przetłumaczenia niniejszych zasad na język inny niż angielski, wersja angielska ma zawsze znaczenie
rozstrzygające.
AxiCorp Limited (AxiCorp) jest zobowiązany do przestrzegania swoich zobowiązań w zakresie ochrony prywatności
na podstawie zasad zawartych w brytyjskiej ustawie o ochronie danych z 1998 r. oraz GDPR Unii Europejskiej (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), które zastąpiło poprzednią dyrektywę 95/46/WE o ochronie danych.
AxiCorp Limited jest administratorem danych określonym przez GDPR i wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym można się skontaktować, wysyłając wiadomość email na adres compliance.uk@axicorp.com, chociaż
pierwszym punktem kontaktowym powinien być nasz zespół ds. obsługi klienta.
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe obejmują wszelkie informacje lub opinie na temat zidentyfikowanej osoby lub osoby, którą można
racjonalnie zidentyfikować na podstawie tych informacji. Informacje lub opinie będą nadal danymi osobowymi, bez
względu na to, czy są prawdziwe, czy nie, oraz czy zostały zapisane w formie materialnej.
Prawo do sprzeciwu
Klienci mają prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania ich danych osobowych w poniższych celach:
Marketing bezpośredni.
Przetwarzanie oparte na uzasadnionych interesach lub wykonywaniu zadań w interesie publicznym lub w stosunku do
władzy publicznej.
Przetwarzanie do celów statystycznych.
Jak stwierdzono w niniejszej Polityce Prywatności, klienci mogą zrezygnować z marketingu bezpośredniego i w różny
sposób ustosunkować się do danych osobowych przechowywanych przez Axicorp.
Jakie dane osobowe gromadzimy?
Podczas ubiegania się o pachunek lub prowadzenia rachunku w AxiCorp, zbieramy dane osobowe na Państwa temat.
Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:
Informacje, które podajesz nam w związku z wnioskami i innymi formularzami, takimi jak imię i nazwisko, adres, data
urodzenia, zawód, pracodawca, aktywa i dochody, numer telefonu lub telefonu komórkowego, adres e-mail i dane
rachunku bankowego;
Informacje o Państwa transakcjach z nami i z naszymi partnerami;
Informacje, które otrzymujemy od innych podmiotów niepowiązanych z AxiCorp; oraz
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Informacje przekazane nam w celu weryfikacji tożsamości, takie jak paszport lub informacje i dokumenty otrzymane
od innych podmiotów niezwiązanych z AxiCorp.
Dlaczego gromadzimy dane osobowe?
Produkty i usługi, które świadczymy, zazwyczaj wchodzą w zakres naszej działalności regulowanej i jako takie mamy
obowiązek poprosić o szereg danych osobowych, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres, datę urodzenia,
płeć, dane kontaktowe, zawód, dochody, aktywa i pasywa, dane rachunku bankowego, historię lub wyciągi z
transakcji, sprawozdania finansowe, informacje kredytowe, dane o zatrudnieniu, dane dotyczące lokalizacji lub inne
podobne informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji Państwa.
Gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe do celów biznesowych, takich jak ocena
wniosków o otwarcie rachunku, przetwarzanie wniosków i transakcji, informowanie o produktach i usługach, które
mogą być dla Państwa interesujące, oraz obsługa klienta.
Marketing bezpośredni
Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do oferowania Państwu produktów i usług, które naszym zdaniem
mogą Państwa zainteresować. Nie zrobimy tego, jeśli nie wyrazicie Państwo na to zgody.
Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas ofert marketingowych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na
adres service@axitrader.com
Jak gromadzimy dane osobowe?
Większość informacji uzyskujemy bezpośrednio od Państwa poprzez formularze zgłoszeniowe lub rozmowy
telefoniczne, a także poprzez prowadzenie ewidencji informacji uzyskanych w trakcie bieżącej obsługi klienta.
Możemy również uzyskiwać informacje z innych źródeł, np. poprzez kontrolę tożsamości.
Możemy również uzyskiwać informacje o użytkowniku poprzez korzystanie z naszych witryn internetowych, aplikacji
lub plików cookie na naszych witrynach internetowych.
Czasami możemy poprosić o inne informacje dobrowolnie (w tym poprzez badania rynku, ankiety lub oferty
specjalne), tak abyśmy mogli ulepszyć nasze usługi lub lepiej zaspokoić szersze potrzeby naszych obecnych i
przyszłych klientów.

Możemy rejestrować wszelką komunikację z Państwem w związku z usługami, które świadczymy dla Państwa i
podczas naszych relacji z Państwem. Nagrania te mogą być w formie elektronicznej, telefonicznie lub w innej formie i
będą naszą wyłączną własnością, stanowiąc dowód komunikacji między nami. Takie rozmowy telefoniczne mogą być
nagrywane bez użycia sygnału ostrzegawczego lub innego powiadomienia.
Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać żądanych przez nas informacji, możemy nie być w stanie dostarczyć mu
produktu lub usługi, których potrzebuje, lub nie być w stanie otworzyć rachunku handlowego.
Zgoda
Udostępniając nam informacje o sobie za pośrednictwem którejkolwiek z naszych stron internetowych, formularzy
zgłoszeniowych, telefonu lub w inny sposób, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie i
przekazywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Korzystając z naszych stron internetowych,
wyrażasz również zgodę na stosowanie przez nas plików cookie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
W przypadku otwarcia rachunku handlowego (Rzeczywistego lub Demo) formularz wniosku (w formie pisemnej,
elektronicznej lub w innej formie - w tym ustnej) będzie stanowić wyraźną zgodę na wykorzystanie i (w pewnych
okolicznościach) ujawnienie danych osobowych.
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Korzystanie z naszych usług online lub podanie nam danych osobowych oznacza akceptację warunków niniejszej
Polityki Prywatności, wraz z akceptacją tych warunków w procesie otwierania rachunku.
Czat na żywo
Zgadzają się Państwo, że kontaktując się z AxiTrader przez Czat na Żywo na naszej stronie internetowej, wszelkie
informacje, które ujawnią Państwo AxiTrader za pośrednictwem tego medium elektronicznego są przekazywane nam
swobodnie i według Państwa własnego uznania. Wyrażają Państwo zgodę, że AxiTrader będzie traktować wszystkie
informacje przekazane mu za pośrednictwem Czatu na Żywo jako Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką
Prywatności.
Jak chronimy dane osobowe?
Bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania do ochrony Państwa danych osobowych i podejmujemy niezbędne
kroki w celu bezpiecznego przechowywania informacji w formie elektronicznej lub fizycznej. Kroki te są wspierane
przez szereg norm, procesów i procedur bezpieczeństwa, a informacje przechowywane są w kontrolowanych i
zabezpieczonych pomieszczeniach lub w elektronicznych bazach danych wymagających loginu i hasła.
Przesyłanie informacji przez Internet nie jest w pełni bezpieczne. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa
Państwa danych przesyłanych do naszych usług online, a każda transmisja danych odbywa się na Państwa własne
ryzyko.
Aby temu zapobiec, stosujemy technologię szyfrowania GeoTrust Secure Socket Layer (SSL) oraz Transport Layer
Security (TLS) w celu ochrony przesyłanych nam informacji. Technologia ta została opracowana w celu ochrony
użytkownika przed przechwyceniem informacji przez strony inne niż AxiCorp podczas ich przesyłania. Stosujemy
również inne zabezpieczenia, takie jak zapory sieciowe, systemy uwierzytelniania (np. hasła i osobiste numery
identyfikacyjne) oraz mechanizmy kontroli dostępu w celu ograniczenia nieautoryzowanego dostępu do systemów i
danych.
Po otrzymaniu informacji o użytkowniku, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zastosowania procedur i
zabezpieczeń, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, modyfikacji lub ujawnieniu.
Używamy kombinacji bezpiecznych magazynów komputerowych i plików w formie papierowej oraz innych zapisów i
niezależnie od formatu informacji, podejmujemy kroki w celu ochrony posiadanych przez nas danych osobowych
przed ingerencją, niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub nieuprawnionym
ujawnieniem.
Niektóre komunikaty elektroniczne za pośrednictwem niezabezpieczonych platform internetowych mogą nie być
bezpieczne lub mogą być zainfekowane wirusem. Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem
niezabezpieczonych platform internetowych, ponosi ryzyko przechwycenia, nieotrzymania, opóźnienia, uszkodzenia
lub otrzymania takich komunikatów przez osoby inne niż zamierzony odbiorca.
Mogą nam Państwo pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa informacji. Prosimy o zapamiętanie, że wszelkie
nazwy użytkowników i hasła związane z naszymi stronami internetowymi są Państwa danymi osobowymi i nie
powinny być udostępniane innym osobom. Należy zaprzestać używania nazwy użytkownika i hasła oraz niezwłocznie
powiadomić nas w razie podejrzenia, że ktoś inny może z nich korzystać.
Komu ujawniamy dane osobowe
Podane przez Państwa informacje wykorzystujemy do oceny Państwa wniosku, do przeprowadzenia kontroli
tożsamości, weryfikacji Państwa oraz do podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych do otwarcia Państwa
rachunku handlowego. Obejmuje to przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa zgodnie z naszymi zobowiązaniami
wynikającymi z odpowiednich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz innych
przepisów prawnych.
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Po zakończeniu tego procesu posiadane przez nas informacje są wykorzystywane do zakładania i zarządzania
rachunkiem użytkownika, przeglądu bieżących potrzeb użytkownika, poprawy obsługi klienta i produktów oraz
przekazywania mu informacji o wszelkich możliwościach, które naszym zdaniem mogą być dla niego istotne.
Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe do planowania naszej działalności w przyszłości, w tym do
rozwoju produktów i usług. W takich przypadkach (oraz w przypadkach, w których mamy obowiązki prawne lub
regulacyjne) i w zależności od szczególnych ograniczeń dotyczących informacji szczególnie chronionych, użytkownik
wyraża zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych takim podmiotom jak:
1. Właściwe organy regulacyjne lub organy rządowe, zgodnie z wymogami, upoważnieniami, zezwoleniami lub
nakazami prawa;
2. Inne spółki grupy AxiCorp (w tym nasze spółki stowarzyszone), które mogą być zaangażowane w administrowanie
rachunkiem użytkownika lub w świadczenie innych usług na rzecz grupy AxiCorp;

3. W stosownych przypadkach każdy podmiot upoważniony przez Państwa (np. Państwa doradca finansowy);
4. Broker wprowadzający, zlecający lub zewnętrzny broker lub agent, który mógł wprowadzić lub skierować Państwa
do nas (jest to konieczne w celu uiszczenia opłat lub prowizji za takie skierowanie i może zawierać wszelkie kliknięte
przez Państwa linki); oraz
5. Zewnętrzni usługodawcy, w tym ci, którzy pomagają nam ułatwiać lub wspierać naszą działalność, lub tworzą nowe
oprogramowanie w celu bardziej efektywnego prowadzenia naszej działalności (mogą to być wyspecjalizowani
doradcy, którym zlecono świadczenie nam usług administracyjnych, informatycznych, finansowych, regulacyjnych,
zgodności z przepisami, podatkowych, ubezpieczeniowych, badawczych lub innych).
Udostępniając dane osobowe w sposób opisany powyżej, użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że może to
skutkować przesłaniem danych osobowych poza Europę. W takim przypadku użytkownik przyjmuje do wiadomości,
że możemy nie być w stanie wyegzekwować od zagranicznych odbiorców zobowiązania do przestrzegania
europejskiego prawa ochrony prywatności, a możliwość egzekwowania europejskiego prawa ochrony prywatności lub
wszelkich innych zobowiązań umownych dotyczących ochrony prywatności w związku z jakimkolwiek naruszeniem
może być bardzo ograniczona. W związku z tym nie będziemy ponosić odpowiedzialności za naruszenie tych
przepisów przez tego zagranicznego odbiorcę.
Ponieważ europejskie prawo ochrony prywatności może nie mieć zastosowania lub być egzekwowalne w stosunku do
niektórych zagranicznych odbiorców, rozumiemy, że mogą Państwo zdecydować się nie ujawniać nam swoich danych
osobowych. Jeśli jednak zdecydują się Państwo nie podawać tych informacji, możemy nie być w stanie otworzyć
rachunku handlowego lub dostarczyć Państwu produktu lub usługi, o które Państwo prosili.
Dzielenie się informacjami z naszymi partnerami
Możemy udostępniać dane osobowe opisane powyżej naszym podmiotom stowarzyszonym w celach biznesowych,
takich jak obsługa rachunków klientów i informowanie klientów o nowych produktach i usługach, zgodnie z
obowiązującym prawem. Naszymi podmiotami zależnymi są firmy kontrolowane lub będące naszą własnością, lub
firmy kontrolujące lub znajdujące się pod wspólną kontrolą z nami, w tym firmy świadczące usługi finansowe, takie jak
dealerzy, inni brokerzy, inwestorzy i doradcy zajmujący się transakcjami futures.
Ujawnienie informacji stronom trzecim i organom regulacyjnym niepowiązanym
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W celu wspierania produktów i usług finansowych, które dostarczamy Klientowi, możemy udostępnić dane osobowe
opisane powyżej zewnętrznym usługodawcom i wspólnym marketerom niepowiązanym z nami, w tym takim
podmiotom jak:
instytucje świadczące usługi finansowe (doradcy, dealerzy, maklerzy, spółki powiernicze i banki), z którymi mamy
wspólne umowy marketingowe, takie jak umowy dotyczące wprowadzania do obrotu usług finansowych lub
produktów, które wspólnie oferujemy, zatwierdzamy lub sponsorujemy; oraz
firmy, które na podstawie umowy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu, takie jak dostawcy usług
sporządzający wyciągi i potwierdzenia transakcji lub świadczący usługi w zakresie przetwarzania danych, konserwacji
i rozwoju oprogramowania komputerowego, przetwarzania transakcji i usług marketingowych.
Firmy te, działające w naszym imieniu, zobowiązane są do zachowania poufności Państwa danych osobowych.
Możemy być również zobowiązani do przekazywania Państwa danych osobowych od czasu do czasu organom
ścigania oraz innym organom regulacyjnym i rządowym w Wielkiej Brytanii i za granicą.

O plikach cookie
AxiCorp zbiera od Państwa informacje w formie elektronicznej podczas odwiedzania naszych stron internetowych, w
tym datę i godzinę odwiedzin, liczbę odwiedzonych stron, sposób poruszania się po naszych stronach internetowych.
Pliki cookie to małe pliki zawierające informacje wykorzystywane przez stronę internetową do śledzenia
odwiedzających. AxiCorp może ustawiać i uzyskiwać dostęp do plików cookie AxiCorp na komputerze użytkownika,
dzięki czemu możemy dowiedzieć się, które reklamy i promocje wprowadzają użytkowników na naszą stronę
internetową. AxiCorp lub którykolwiek z jego oddziałów lub podmiotów stowarzyszonych może używać takich plików
cookie.
AxiCorp wykorzystuje pliki cookie do zbierania danych, które pomagają nam ulepszać oferowane usługi i poprawiać
jakość treści zawartych na naszych stronach internetowych.
Możesz wybrać, czy pliki cookie mają być akceptowane na Twoim komputerze.
O hiperłączach

Witryny AxiCorp mogą zawierać hiperłącza lub linki do innych witryn, a inne witryny mogą zawierać linki do naszych
witryn. Te strony internetowe, do których prowadzą linki z lub do stron AxiCorp, mogą mieć własne zasady ochrony
prywatności. Polityka prywatności AxiCorp dotyczy wyłącznie AxiCorp i informacji przez nas gromadzonych. AxiCorp
nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub zawartość stron, do których prowadzą linki, ani nie mamy
kontroli nad wykorzystaniem lub bezpieczeństwem informacji dostarczonych przez Państwa lub zebranych przez te
strony. Jeśli zdecydują się Państwo na użycie linka do jednej z tych stron, możecie zostać poproszeni o podanie
danych rejestracyjnych lub innych informacji. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że informacje te trafiają do
osób trzecich i należy zapoznać się z polityką prywatności dostarczoną przez te osoby.
Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizacja
Użytkownik ma prawo zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy w celu skorygowania wszelkich
nieścisłości i sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas jego danych osobowych do celów marketingowych, co jest
znane jako Żądanie Dostępu.
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W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych w sekcji "Kontakt". Nie istnieje opłata
za żądanie poprawienia danych osobowych, jednak podczas przetwarzania żądania mogą wystąpić koszty i możemy
je odzyskać, jeśli jest to konieczne i jeśli odpowiednie przepisy na to pozwalają. Obejmuje to takie kwestie, jak
lokalizacja i dostarczenie informacji.
W przypadku odmowy przez nas podjęcia działań w celu poprawienia danych osobowych, mają Państwo również
prawo zażądać, aby oświadczenie było powiązane z Państwa danymi osobowymi, zauważając, że nie zgadzają się
Państwo z ich prawidłowością.
Usuwanie danych
Jest to "prawo do bycia zapomnianym" - mogą Państwo żądać usunięcia wszystkich danych osobowych, które
posiadamy, chociaż jesteśmy ograniczeni przez prawo w odniesieniu do tego, kogo to dotyczy.
Warunki usunięcia, o których mowa w art. 17 GDPR, obejmują dane niemające już znaczenia dla pierwotnych celów
przetwarzania lub klientów cofających zgodę.
W przypadku Axicorp ma to tylko zastosowanie do danych przechowywanych na rachunkach innych niż rachunki
rzeczywiste. Jesteśmy prawnie zobowiązani do NIEusuwania żadnych danych klientów, którzy posiadają u nas
rachunek rzeczywisty od co najmniej 7 lat.
Przenoszenie danych
GDPR wprowadza możliwość przenoszenia danych, co oznacza, że klient ma prawo do otrzymania danych
osobowych, które go dotyczą, które wcześniej podał, w formacie "powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do
odczytu maszynowego" oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych. Oznacza to, że na
żądanie klienta Axicorp umieści wszystkie dane w pliku CSV i na żądanie wyśle je do innej firmy.
Podsumowanie
Wraz z wprowadzeniem GDPR posiadacie Państwo dodatkowe prawa w odniesieniu do swoich Danych Osobowych.
Niektóre z nich mogą nie mieć zastosowania w odniesieniu do użytkownika ze względu na dodatkowe nałożone na
nas obowiązki regulacyjne, które musimy spełnić w odniesieniu do wszystkich otwartych rachunków rzeczywistych.
Prawo do bycia informowanym
Mają Państwo prawo do informacji o tym, co robimy z Państwa danymi osobowymi, dlatego też udostępniliśmy
Państwu niniejszą Politykę Prywatności na naszej stronie internetowej.

Dostęp do danych osobowych
Mają Państwo prawo zażądać kopii przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa, a w celu
skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt pod adresem compliance.uk@axicorp.com.

Korekta danych osobowych
Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o poprawienie nieprawidłowych danych osobowych, które przetwarzamy
na Państwa temat.

Prawo do usunięcia danych
Mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli nie ma powodu, dla którego moglibyśmy z nich
dalej korzystać. Prawo to ma zastosowanie jedynie w określonych okolicznościach i nie jest to prawo gwarantowane
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ani bezwzględne, ponieważ w pewnych okolicznościach mamy obowiązki regulacyjne i prawne do dalszego
przechowywania danych osobowych przez co najmniej 7 lat.

Prawo do przenoszenia danych
Prawo to umożliwia uzyskanie kopii Danych osobowych, które przechowujemy w formacie umożliwiającym Państwu
lub nam przekazanie ich innej organizacji. Wielokrotne wnioski tego typu mogą wiązać się z opłatą na pokrycie
uzasadnionych wydatków.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać od nas wstrzymania przetwarzania Państwa danych
osobowych. Macie Państwo na przykład prawo do rezygnacji z otrzymywania marketingowych e-maili. W przypadku
wstrzymania przez nas przetwarzania Danych osobowych nadal będziemy mogli przechowywać Dane osobowe, ale
jakiekolwiek inne przetwarzanie tych informacji będzie wymagało zgody użytkownika, z pewnymi wyjątkami.

Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych
Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Państwa Danych osobowych, które są
przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Jednakże możemy nadal przetwarzać Państwa dane
osobowe, pomimo Państwa sprzeciwu, jeżeli istnieją ku temu ważne i uzasadnione powody lub gdy musimy
przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wszelkimi roszczeniami prawnymi.

Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania
Macie Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (bez udziału
człowieka), jeżeli decyzja ta wywołuje skutek prawny lub w inny sposób znacząco wpływa na Państwa. Prawo to
oznacza, że mogą Państwo poprosić o zaangażowanie jednego z naszych pracowników lub przedstawicieli w proces
podejmowania decyzji.
Skargi dotyczące ochrony prywatności
Jeśli uważacie Państwo, że nastąpiło naruszenie Państwa prywatności lub martwicie się o sposób przetwarzania
Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami, korzystając z poniższych danych:
Skontaktuj się z nami
AxiCorp Limited
36 - 38 Leadenhall Street
London. EC3A 1AT
United Kingdom
Email: compliance.uk@axicorp.com
Telefon: 0800 612 7070 lub +44(0)203 544 9646
Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi, mogą Państwo skontaktować się z Biurem Komisarza ds
Informacji:
Z Komisarzem można się kontaktować pod adresem:
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
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Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Telefon: 0303 123 1113
Email: casework@ico.org.uk
www.ico.org.uk
Opublikowano 1 maja 2018
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