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POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW FUNDUSZY  

ZARZĄDZANYCH PRZEZ OPOKA TFI S.A. 

 
 
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. 

 

Administrator Twoich danych osobowych.  

Administratorem danych osobowych jest Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo", 
„OPOKA TFI”, „Administrator”) oraz fundusz zarządzany i reprezentowany przez Towarzystwo, prowadzący 
rejestr uczestników/rejestr nabywców certyfikatów inwestycyjnych, w którym dany uczestnik jest zapisany, oba 
podmioty z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa. 
 

Jak się skontaktować z Administratorem? 

W OPOKA TFI powołany został Inspektor Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich 
danych osobowych, w tym wizerunku, przez Administratora możesz skontaktować się z nami 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. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w szczególności w następujących celach: 
a) realizacji uczestnictwa w funduszach (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO), 
b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna 

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),; 
c) zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia 

marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów OPOKA TFI, analiz wewnętrznych, 
dochodzenia roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

d) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, 
 

Twoje prawa wobec Twoich danych osobowych  

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci określone prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. 
Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw: 
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a) Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich 
danych. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 
profilowania w zakresie opisanym powyżej, masz prawo uzyskać informacje o zasadach podejmowania 
takich decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie, 
jako osoby, której dane dotyczą. 

b) Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego 
sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia 
niekompletnych danych osobowych. 

c) Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich 
danych osobowych w każdym z następujących przypadków: 
• gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane; 
• gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt e) poniżej i 

nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych; 
• gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;  
• gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. 
• gdy dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego 

wskazanych w RODO. 
Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim ich 
przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do 
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub 
prawa polskiego, (iii) do celów statystycznych na zasadach określonych w RODO, (iv) do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony wszelkich roszczeń. 
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach, gdy: 
• kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić 

prawidłowość tych danych;  
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz usunięciu Twoich danych osobowych, 
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  

• Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

• wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania dnaych osobowych, o którym mowa w pkt e) poniżej – do 
czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne 
wobec podstaw Twoich sprzeciwu. 

e) Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w 
przypadku, gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu 
marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu innym niż 
marketing bezpośredni Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie 
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, 
praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

f) Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w 
oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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g) Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia lub 
wykonywania umowy, lub są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się 
w sposób zautomatyzowany - masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które 
dostarczyłeś OPOKA TFI. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. 

h) Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez 
Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 

Uprawnienia, o których mowa w lit. a) - h) powyżej, można wykonać poprzez skontaktowanie się z 
Administratorem w sposób określony powyżej. 
 

Podanie danych osobowych  

Prosimy pamiętać, iż podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji 
Twojego uczestnictwa w Funduszu/Funduszach i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy o uczestnictwo, 
a sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych zgłoszony w tym zakresie nie będzie uwzględniany. 
Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, tj. 
zrealizowania współpracy / wykonania umowy.  
 
Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania tego celu.  
 
Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji oraz nie 
podlegają profilowaniu. 
 
Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie lub od naszych kontrahentów, którzy otrzymali od 
Ciebie stosowną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych 
 

Odbiorcy danych osobowych  

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: 
a) podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszum  
b) depozytariusz 
c) podmioty dystrybuujące certyfikaty inwestycyjne, 
d) podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia 

dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem 
 
w umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących 
przepisów o ochronie danych osobowych, 

e) innym usługobiorcom Administratora w przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji łączącej nas z 
Tobą umowy - w umowach zawieranych z takimi usługobiorcami wymagamy przestrzegania 
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, 

f) jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też 
udostępniać Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym. 
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Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 

 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?  

 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez 
okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, liczony od ustania uczestnictwa w 
funduszu. 
 
 


