INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Rozporządzenie 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”) wprowadza nowe ramy prawne
dla przetwarzania danych. Towarzystwo dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Państwa
danych osobowych. Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga
informowania osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, niniejszym informujemy jak poniżej:
Administratorem danych osobowych jest fundusz prowadzący rejestr uczestników/rejestr
nabywców certyfikatów inwestycyjnych, w którym dany uczestnik jest zapisany, odpowiednio:

Dane Administratora


BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Avantage Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Paribas Globalnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
w imieniu których działa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingu jest Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A.
Odpowiednio Towarzystwo, bądź fundusze w ramach swojej działalności polegającej na lokowaniu
środków uczestników jako przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, przetwarzają dane
osobowe uczestników bądź osób fizycznych uczestniczących w procesie, w tym w szczególności
osób działających w imieniu uczestnika (pełnomocników, reprezentantów), uposażonych i
beneficjentów rzeczywistych.

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych

Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
E-mail: daneosobowe@tfi.bgzbnpparibas.pl

Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu:

Cele przetwarzania danych
Podstawa prawna
przetwarzania danych

(i) realizacji uczestnictwa w Funduszu (art. 6 ust. 1 lit. b), co obejmuje procesy takie jak
przyjmowanie zleceń zbycia i nabycia jednostek uczestnictwa, konwersji, zamiany,
rozpatrywania reklamacji, archiwizacja;
(ii) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych
wynikających z ustaw szczególnych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), takich jak ustawie z
dn. 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
ustawa z dn. 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
(„CRS”), umowa z dn. 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych
obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA ;
(iii) zabezpieczenia prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, którym jest (art. 6 ust. 1
lit. f) Rozporządzenia):
 marketing bezpośredni usług własnych i produktów Funduszu,
 prowadzenie działań analitycznych;
 statystyka/raportowanie wewnętrzne;
 dochodzenie roszczeń.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy zlecenia nabycia jednostek.
Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.

Dane osobowe uczestników gromadzone dla celów marketingowych innych są przetwarzane na
podstawie zgody tych osób (BGŻ TFI) oraz usprawiedliwionego interesu administratora danych
(Fundusze). Dane w celu marketingowym przetwarzane są przez BGŻ TFI do momentu wycofania
zgody, a przez Fundusz do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przyjęty w
Towarzystwie okres przechowywania danych uczestników, tj. 10 lat od zamknięcia ostatniego
rejestru uczestnika.



Kategorie danych osobowych

Dane identyfikacyjne
Dane teleadresowe
Dane kontaktowe
Dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

Administrator zbiera ponadto dane dotyczące celu i horyzontu inwestycyjnego, by właściwie
określić oczekiwania klienta co do poziomu ryzyka nabywanego funduszu.
Dane dotyczące statusu FATCA, nr TIN, oświadczenia CRS oraz źródła pochodzenia środków
zbierane są celem obligatoryjnego badania uczestnika i raportowania, wynikającego z przepisów
prawa.

Informacja o zamiarze
przekazania danych
osobowych do państwa
trzeciego

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane uczestników przekazywane są następującym odbiorcom danych:



Odbiorcy danych




Bank BGŻ BNP jako dystrybutor jednostek uczestnictwa;
ProService Finteco jako agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszy;
podmioty, z którymi Towarzystwo lub Fundusze zawarły stosowną umowę o powierzenie
przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych
osobowych obowiązków prawnych, takie jak: podmioty świadczące usługi księgowe,
informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i Funduszy, biegli rewidenci w
związku z audytem sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszy;
podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT;
podmioty i organy, którym Towarzystwo bądź Fundusz są zobowiązane udostępnić dane na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy z Funduszem, a po zakończeniu
umowy będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze
szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia przez roszczeń przez
uczestnika. Oznacza to, ze co do zasady dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od
zamknięcia ostatniego rejestru uczestnika.
Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

Prawa osoby,
dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści
przetwarzanych danych i dokonać ich sprostowania, a ponadto, o ile jest to zgodne z
obowiązującymi przepisami przysługuje jej prawo:
 żądania usunięcia danych;
 żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 do przenoszenia danych;
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w
oddziale dystrybutora BGŻ TFI i Funduszy - Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz siedzibie

której

dane

Towarzystwa. Formularze są dostępne w Oddziale Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz w formie
elektronicznej, na adres poczty elektronicznej daneosobowe@tfi.bgzbnpparibas.pl., o ile możliwe
będzie wiarygodne ustalenie tożsamości wnioskodawcy.

Zgoda na korespondencję
drogą elektroniczną

Fundusz będzie prowadził z uczestnikami korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie za
uprzednią zgoda uczestnika, wyrażona na formularzu zlecenia, z zastrzeżeniem dotyczącym formy
udzielania odpowiedzi na reklamacje określną w Regulaminie składania i rozpatrywania
reklamacji w Towarzystwie.
Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

Prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez
Fundusze i Towarzystwo jako administratorów danych.

Dane osobowe uczestników nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Informacje
o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu.

Towarzystwo może przeprowadzać profilowanie uczestników w celach:
a) przeciwdziałania praniu pieniędzy,
b) weryfikacji sprzedaży swoich produktów w rynku docelowym i przeciwdziałania nieuczciwej
sprzedaży produktów finansowych tzw. missellingowi;
c) świadczenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w celu przygotowywania
i rozsyłania spersonalizowanych ofert.

