INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH
PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ
ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ ZARZĄDZANE PRZEZ
TOWARZYSTWO FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać 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”). Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokłada wszelkich starań zmierzających do
ochrony Państwa danych osobowych. W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych
niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach.

Informacje na temat Administratora Danych Osobowych
Niniejszym informujemy Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dane osobowe: uczestników
Funduszy, reprezentantów podmiotów będących uczestnikiem Funduszu, pełnomocników uczestników Funduszu,
beneficjentów rzeczywistych) w zakresie czynności związanych z uczestnictwem w danym funduszu inwestycyjnym jest
Fundusz inwestycyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, w imieniu którego działa i którym
zarządza Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, a
którego jest Pan/Pani Uczestnikiem, pełnomocnikiem Uczestnika, reprezentantem Uczestnika lub beneficjentem
rzeczywistym wskazanym przez Uczestnika.
W zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie marketingu produktów i usług Origin Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108
Warszawa.
Wykaz Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dostępny jest na stronie internetowej: www.origintfi.com.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iodo@origintfi.com lub pisemnie na adres pocztowy Administratora.
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Cel przetwarzania danych osobowych:
Fundusze zarządzane przez Origin TFI S.A. przetwarzają dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:
•

•

•

Przyjęcia zapisu na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Funduszu oraz dokonania przydziału tych
Certyfikatów, a także umożliwienia wykonywania przez Uczestnika Funduszu praw związanych z uczestnictwem
Funduszu, również za pośrednictwem pełnomocnika lub reprezentanta zawarcia i wykonania umowy o
uczestnictwo w Funduszu/Funduszach Inwestycyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych;
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a
Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych;
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator
uznaje: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach
grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

Cele te mogą występować łącznie lub osobno. Każdorazowo, uczestnik lub inwestor (osoba nie posiadająca jeszcze
statusu uczestnika) jest informowany o celu przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej przedstawionej
przy przekazaniu danych, w szczególności formularzu zapisu na Certyfikaty lub formularzu wniosku o wpis do Ewidencji.
Towarzystwo przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:
•

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator
uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na korespondencję, dochodzenie i obronę przed
roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie
statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli
wewnętrznej;

•

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych;

•

marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Cele te mogą występować łącznie lub osobno. Każdorazowo, uczestnik lub inwestor(osoba nie posiadająca jeszcze
statusu uczestnika) jest informowany o celu przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej przedstawionej
przy przekazaniu danych w szczególności formularzu zapisu na Certyfikaty lub formularzu wniosku o wpis do Ewidencji.
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Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych przez okres:
•
•
•
•

wykonywania umowy o uczestnictwo w funduszu/funduszach (okres w którym Pan/Pani będzie posiadał
status uczestnika Funduszu),
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia
roszczeń liczony od ustania uczestnictwa,
do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego.

Odbiorcy danych:
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników
Funduszu/Funduszy, depozytariusz Funduszu, dystrybutorzy certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, podmioty
świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe,
jak również biegli rewidenci w związku z przeprowadzanym audytem.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundusz/Towarzystwo
następujące uprawnienia:

przysługują Pani/Panu

1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy
Fundusz/Towarzystwo przetwarza Pani/Pana dane osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w Ogólnym
Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo
do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej;
2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do niezwłocznego sprostowania
nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z
uwzględnieniem celów przetwarzania);
3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w Ogólnym Rozporządzeniu o
Ochronie Danych Osobowych, a w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a także gdy cofnie Pani/Pan zgodę, na podstawie, której dane
osobowe były przetwarzane i nie ma innej podstawy przetwarzania. Uprawnienie to przysługuje Pani/Panu o ile
nie zachodzą wyjątki wskazane w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w Ogólnym
Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w Ogólnym
Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych; w przypadku ograniczenia przetwarzania danych będą one
mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności
przetwarzania;
5. prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, ma Pani/Pan prawo do
przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może
Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
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Prawo do sprzeciwu:
Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundusz lub stronę trzecią (tj. podmiot któremu Fundusz powierzył
przetwarzanie danych osobowych). Mimo wniesienia sprzeciwu Fundusz będzie jednak mógł nadal przetwarzać dane,
jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana
interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego:
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan
prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na
potrzeby takiego marketingu. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Pani/Pana dane nie będą mogły już być przetwarzane
do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa.
Prawo do wycofania zgody:
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art.
9 ust. 2 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano
na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
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