KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
WWW.OPOKATFI.PL

Mając na uwadze przepisy 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) („RODO”) oraz uzupełniające je przepisy prawa
polskiego, informujemy Państwa o poniższych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych w
OPOKA TFI S.A. dotyczących użytkowników serwisu www.opokatfi.pl, którzy korzystają z formularza
kontaktowego. Jako administrator Państwa danych przetwarzamy je dla celów marketingu
bezpośredniego OPOKA TFI S.A., w tym prezentowania oferowanych przez nas produktów.

Administrator Twoich danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo",
„OPOKA TFI”, „Administrator”) z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa.

Jak się skontaktować z Administratorem?
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych, mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem
Ochrony Danych. w następujący sposób:
• za pomocą poczty tradycyjnej na adres: OPOKA TFI, ul. Królewska 16,00-103 Warszawa,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@opokatfi.pl,
• telefonicznie pod numerem: +48 22 330 66 30.

Podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych.
OPOKA TFI może przetwarzać powyżej podane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, w tym
prezentowania produktów oferowanych przez Towarzystwo – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna
zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Informacja o wymogu podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych w ww. celach marketingowych jest dobrowolne. Brak ich podania spowoduje
niemożność realizacji celu przetwarzania
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Informacja o udostępnieniu danych osobowych.
1) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie
Administratora, w ramach wykonywania przez nich czynności na rzecz OPOKA TFI, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
2) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania
tych danych, gdy obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, dla
realizacji których dane te są przetwarzane, tj. przez okres prowadzenia działań marketingowych lub do
momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania czy usunięcie
danych.

Twoje prawa wobec Twoich danych osobowych
1) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3) W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie
w jakim przetwarzanie związane jest z takim marketingiem.
4) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w Polsce (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Uprawnienia, o których mowa w pkt 1-4 powyżej, można wykonać poprzez skontaktowanie się z
Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub
bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).
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