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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Varșovia Sucursala București este operator de date cu caracter
personal nr. 22438 din data de 29.02.2012.
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Varșovia Sucursala București, reprezentată prin Irina CristescuDirector, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele și prenumele, sexul, data
nașterii, cetățenia, semnătura, nr. telefon/fax, adresa, e-mail, date bancare, imagine, voce, cod numeric
personal, seria și numărul actului de identitate/pașaportului prin mijloace automatizate/manuale,
destinate ofertării sau furnizării de servicii de investiții financiare.
Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare procesării solicitării dumneavoastră în
vederea acordării serviciilor comandate.
Refuzul dumneavoastră de a furniza aceste date în parte sau în totalitate determină imposibilitatea
concretizării serviciului solicitat.
Informațiile
destinatari:
fondatoare
partenerilor

înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor
personalului X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Varșovia Sucursala București, societății
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Varșovia, Polonia, dumneavoastră, precum și
contractuali interni și externi și afiliaților.

Datele personale furnizate vor fi utilizate de către X-Trade Brokers România în scopul contactării,
informării Clienților și în alte activități de marketing și promovare în conformitate cu prevederile
prezentului document și legislației în vigoare.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul
de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor
personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți
adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Varșovia Sucursala
București, cu sediul în București, Bdul. Eroilor nr. 18, sector 5, cod poștal 50513 sau la e-mail:
office@xtb.ro . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră
pot fi transferate în străinătate, în vederea asigurării serviciilor comandate.
Observație:
•
orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o
privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.:
prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare,
această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
• orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio
justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Pentru a realiza acest
lucru, va rugam sa ne adresați o astfel de cerere la iod.ro@xtb.com ;

AVERTISMENT CU PRIVIRE LA RISCURI:
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de
levier. 77% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFDuri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează
CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
În scopul unei cât mai mari transparențe și cât mai corecte și complete informări, X-Trade Brokers pune
la dispoziția clienților sau potențialilor clienți informații, materiale și programe educaționale gratuite
despre piețele financiare și managementul riscului. Informările sau materialele transmise de către X-Trade
Brokers sunt de natură publicitară și au scop exclusiv educativ sau informativ, nu sunt și nu pot fi
considerate recomandări de cumpărare/vânzare/păstrare a unui anumit instrument financiar, nu
reprezintă și nu trebuie tratate ca indicații sau sfaturi privind strategiile de tranzacționare aplicate pe
conturi demo sau reale. X-Trade Brokers nu își asumă răspunderea pentru rezultatul tranzacțiilor bazate
pe sau influențate de oricare din informațiile de mai sus.
X-Trade Brokers România oferă spre tranzacționare exclusiv instrumente derivate de tipul Contractelor
pentru Diferență și Opțiunilor, care au ca active suport instrumente financiare de tipul Forex, Indici,
Mărfuri, Acțiuni, ETF-uri, Contracte Futures, Instrumente cu venit fix, etc. În consecință, în orice moment
în care se va face referire la un anume instrument financiar, la “Forex”, “Indici”, “Mărfuri”, “Acțiuni”,
“ETF”, “Instrumente cu venit fix”, “Contracte Futures” sau orice alt tip de instrument financiar, clienții
sau potențialii clienți vor înțelege că în cadrul XTB aceste instrumente nu sunt oferite direct spre
tranzacționare, ci numai ca active suport prin intermediul instrumentelor derivate de tipul CFD-urilor.
XTB acţionează în calitate de contraparte în tranzacţiile încheiate în scopul de a executa ordinele
clientului. Ordinele clienţilor sunt executate Over-the-counter, ceea ce înseamnă că ordinele sunt
executate în afara pieţei reglementate sau a facilităţii multilaterale de tranzacţionare.
XTB avertizează clienții și potențialii clienți cu privire la riscurile ridicate pe care le implică mecanismul
tranzacționării în marjă și efectul de levier (incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, fluctuația
prețurilor pieței, a randamentelor și/sau a profiturilor, fluctuația cursului de schimb, riscul de pierdere
totală a investiției), atenționând asupra faptului ca mecanismul de levier conduce la multiplicarea atât a
profiturilor cat si a pierderilor, precum și asupra faptului că performanțele trecute nu reprezintă garanții
ale performanțelor viitoare.
În consecință, X-Trade Brokers recomandă clienților sau potențialilor clienți să abordeze astfel de
instrumente financiare numai după înțelegerea mecanismului de funcționare și a riscurilor și după o
documentare prealabilă. X-Trade Brokers și reprezentanții săi stau la dispoziția clienților și potențialilor
clienți în orice moment prin programe educaționale și asistență personalizată pentru a oferi tot suportul și
informațiile necesare înțelegerii acestor instrumente financiare.
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