Biuro Nadzoru Rynku

Karta Informacyjna
dotycząca stosowania w obrocie organizowanym przez TGE S.A. na Rynku Towarów
Giełdowych handlu automatycznego w odniesieniu do każdego algorytmu

Uwaga: Wypełnioną Kartę informacyjną należy przekazać do Biura Nadzoru Rynku Towarowej Giełdy
Energii S.A. na adres e-mail bnr@tge.pl (skan) lub adres pocztowy Towarowa Giełda Energii S.A.,
Biuro Nadzoru Rynku, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa z dopiskiem: „Informacja chroniona:
szczególny stopień ochrony, do rąk własnych pracownika Biura Nadzoru Rynku”

………..……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
(nazwa Członka Giełdy)

Nr

1
2
3

Elementy algorytmu

1.

Kod algorytmu (short code)

2.

Login użytkownika technicznego1

3.

Określenie celu dla algorytmu
w optymalizacji efektów
tradingu2

4.

Wykaz serii instrumentów, dla
których będzie stosowany
algorytm

5.

Maksymalne przedziały cenowe
wprowadzanych zleceń oraz
minimalny krok cenowy,
w podziale na serie instrumentów
wykazane w poz. 43

6.

Maksymalny wolumen
kontraktów w zleceniu w podziale
na serie instrumentów wskazane
w poz. 4

7.

Maksymalna liczba zleceń
wysyłanych na sekundę
w podziale na serie instrumentów
wskazane w poz. 4

Opis danego elementu

Komentarz

Obowiązuje tylko dla systemu X-stream TRADING.
Np. udział w aukcji na SIDC, handel spreadowy na SIDC lub pomiędzy rynkami SPOT.
Jeżeli przedziały cenowe/ limity transakcyjne są różne, proszę je podać dla każdej serii instrumentów.

Informacje stanowią tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r.
o giełdach towarowych (Dz. U. 2000 Nr 103 poz. 1099, z późn. zm.)
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8.

Warunki decydujące o momencie
wprowadzenia zlecenia do
arkusza zleceń w zależności od
wskazanego celu poz. 34

9.

Zasady zarządzania zleceniem
znajdującym się w arkuszu
zleceń, w tym decydujące
o zawarciu transakcji5

☐ Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszej Karcie informacyjnej są
zgodne ze stanem faktycznym.
☐ Ponadto Członek Giełdy oświadcza, że:
1. Posiada mechanizmy kontroli ryzyka uniemożliwiające wprowadzenie zlecenia/
zawarcia transakcji, które mogą stanowić lub przyczynić się do zaburzeń rynkowych
i naruszenia zapisów z Rozporządzenia UE NR 1227/2011 (REMIT).
2. Przechowuje uporządkowane w sekwencji czasowej zapisy dotyczące złożonych
zleceń, w tym anulowanych i wykonanych.

..........................................................................................................
/podpis osoby upoważnionej/

Zobowiązanie

zobowiązuje się po każdorazowej zmianie struktury
algorytmu obejmującej elementy wymienione w poz. 3,4,8,9 Karty - przed ich
zastosowaniem - do niezwłocznego przekazywania zaktualizowanej Karty informacyjnej,
do Biura Nadzoru Rynku Towarowej Giełdy Energii S.A. na adres e-mail bnr@tge.pl lub
adres pocztowy Towarowa Giełda Energii S.A., Biuro Nadzoru Rynku, ul. Książęca 4, 00498 Warszawa z dopiskiem: „Informacja chroniona: szczególny stopień ochrony, do rąk
własnych pracownika Biura Nadzoru Rynku”
/nazwa członka Giełdy/

..........................................................................................................
/podpis osoby upoważnionej/
/data /

Wykaz, np.: udział w dodatkowej aukcji, limit ceny zleceń/ kurs transakcji, wolumen zleceń/transakcji, wartość
obrotu, partycypacja w wolumenie obrotu na sesji lub inne parametry nie powiązane bezpośrednio z obrotem na
RTG.
5
Wykaz np. zmiana cen ofert bid/ask na RTG, wykaz pozostałych komunikatów mających wpływ na wprowadzone
do arkusza zlecenia.
4
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. w związku z wymogami
art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (dalej „RODO”).
Administratorem danych osobowych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz osób wskazanych do kontaktów
służbowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00 - 498 Warszawa, tel. +48 22 341
99 12, tge@tge.pl
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez TGE obejmuje imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu
i nazwę stanowiska, a w przypadku osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu – imię, nazwisko, stanowisko oraz dane
znajdujące się w aktualnym wyciągu z właściwego rejestru lub dane zawarte w pełnomocnictwie.
Dane osobowe upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz dane osób wskazanych do kontaktów służbowych będą
przetwarzane przez TGE przede wszystkim w celu WYSTAWIENIA CERTYFIKATU STANOWIĄCEGO ZGODĘ NA PROWADZENIE
HANDLU AUTOMATYCZNEGO PRZY WYKORZYSTANIU ZGŁOSZONEGO ALGORYTMU oraz zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest weryfikacja prawidłowej reprezentacji
podmiotu w związku ze składanym oświadczeniem woli, prowadzenie komunikacji w związku z zawarciem lub realizacją umowy,
utrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu TGE w związku ze świadczonymi na rzecz TGE
usługami np. usługami doradczymi i IT.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy TGE a kontrahentem, a następnie
przechowywane przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osób
wskazanych do kontaktów służbowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie utrudni prowadzenie komunikacji i kontakt
z kontrahentem w związku z umową.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy:
daneosobowe@tge.pl.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną:
………………………………....................................................................
/data, pieczątka/

Informacje stanowią tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r.
o giełdach towarowych (Dz. U. 2000 Nr 103 poz. 1099, z późn. zm.)

