PRZETWARZANIE 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), dalej jako „RODO”, „Rozporządzenie”
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:
Każdy z Funduszy jest administratorem danych osobowych potencjalnych uczestników, którzy
poprosili o informacje o danym funduszu, uczestników którzy zawarli z danym Funduszem
umowę o uczestnictwo ich pełnomocników, przedstawicieli i reprezentantów, osób
uposażonych, spadkobierców, beneficjentów rzeczywistych. Podanie danych osobowych jest
warunkiem uczestnictwa w Funduszu. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie
umowy o uczestnictwo w Funduszu lub przekazaniu informacji.
Dane Funduszy jako administratorów:
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa,
wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie,
VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 178, NIP 1070001347, REGON 015886621 z
wydzielonymi subfunduszami.
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa
wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie,
VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1331, NIP 1070035582 REGON 364147617, z
wydzielonymi subfunduszami.
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105
Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w
Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 970, NIP 1070029883, REGON
147231085, z wydzielonymi subfunduszami.

Dane Administratora

Avantage Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa,
wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie,
VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1248, NIP 1070034648, REGON 363129149.
BGŻ BNP Paribas Globalnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (do dnia 26.10.2016 roku
działał pod nazwą Growth and Income FIZ) z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa,
wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie,
VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1413, NIP 1070036624, REGON 364971983.
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105
Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w
Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 990, NIP 1070030633, REGON
147326667 z wydzielonymi subfunduszami.
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105
Warszawa wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w
Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 977, NIP 1070030455, REGON
147305814.
Ponadto w zakresie zgód marketingowych (nie chodzi tu o marketing usług własnych
poszczególnych Funduszy) administratorem danych osobowych jest:
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105
Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w
całości, NIP 5260210808, REGON 012557199.

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr telefonu 22 566 98 97 oraz za
pośrednictwem adresu daneosobowe@tfi.bnpparibas.pl.

Przetwarzanie danych przez Towarzystwo odbywa się w celu przekazywania informacji
marketingowych.
Przetwarzanie danych przez Fundusze jest niezbędne w celu:
(i)

realizacji umowy uczestnictwa w Funduszu (art. 6 ust. 1 lit. b), co obejmuje procesy
takie jak obsługa zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i odpowiednio
certyfikatów inwestycyjnych oraz przyjmowanie innych dyspozycji i zleceń związanych
z uczestnictwem w Funduszach;

(ii)

archiwizacji;

(iii)

wykonania obowiązków ustawowych przykładowo badania statusu FATCA, CRS,
badanie adekwatności inwestycji (badanie MIFID);

(iv)

Cele przetwarzania danych
Podstawa
prawna
przetwarzania danych

zabezpieczenia prawnie usprawiedliwionego interesu Funduszu jako administratora.
Prawnie usprawiedliwionym celem jest w szczególności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia):
 marketing bezpośredni usług własnych i produktów Funduszu;
 prowadzenie działań analitycznych;
 statystyka/raportowanie wewnętrzne;
 dochodzenie roszczeń.
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych
wynikających z ustaw szczególnych (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) podanych
niżej:
Podstawa prawna:

(v)



Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r.;



Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu;



Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
(„CRS”);



Umowa z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA;



Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;



Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.



Dane osobowe typu: imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL, seria i numer dowodu
osobistego/paszportu;
Dane teleadresowe typu: adres zamieszkania lub korespondencyjny, telefon, e-mail;
Dane finansowe typu: liczba i wartości jednostek uczestnictwa/certyfikatów
inwestycyjnych posiadanych w Funduszu, dane każdej transakcji wykonywanej na
jednostkach uczestnictwa/certyfikatach inwestycyjnych;
Dane dotyczące posiadanych produktów i usług.



Kategorie danych osobowych


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, informacje o byciu osobą zajmującą
eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP, bliskim współpracownikiem
PEP oraz źródle pochodzenia środków, zaś w uzasadnionych przypadkach źródle pochodzenia
majątku zbierane są celem obligatoryjnego badania uczestnika i raportowania, wynikającego z
przepisów prawa.

Informacja
przekazania
osobowych
trzeciego

o
do

zamiarze
danych
państwa

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






Okres
danych

przechowywania

Prawa osoby, której dane
dotyczą

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:
BNP Paribas Bank Polska S.A. jako dystrybutor jednostek uczestnictwa;
ProService Finteco Sp. z o.o. jako agent transferowy prowadzący rejestr uczestników
Funduszy;
podmioty świadczące usługi księgowe, archiwizacyjne, informatyczne oraz usługi
marketingowe;
biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Towarzystwa i
Funduszy;
podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT;
pracodawcy prowadzący programy emerytalne.

Fundusz przetwarza dane osobowe przez okres trwania umowy z Funduszem, a po zakończeniu
umowy przechowuje je przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze
szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia roszczeń przez
Uczestnika. Oznacza to, że co do zasady dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
od zamknięcia ostatniego rejestru uczestnika chyba, że Uczestnik zgłosi sprzeciw, zażąda
ograniczenia przetwarzania danych.
Towarzystwo jako administrator zgód marketingowych przechowuje dane do momentu
wycofania zgody na ich przetwarzanie nie dłużej jednak niż 10 lat.
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 dostępu do danych;

prawo do sprostowania danych;

prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

prawo do ograniczenia przetwarzania;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do sprzeciwu.
Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w
oddziale dystrybutora Funduszy - BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz siedzibie Towarzystwa.
Formularze są dostępne w Oddziale BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w formie elektronicznej,
na adres poczty elektronicznej daneosobowe@tfi.bnpparibas.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 zgodą uczestnika, wyrażoną na formularzu zlecenia, z zastrzeżeniem dotyczącym
formy udzielania odpowiedzi na reklamacje określonej w Regulaminie składania i rozpatrywania
reklamacji w BNP Paribas Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
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.

