
Warszawa, dn. 25 maja 2018 r. 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

w przypadku zbierania danych osobowych od osoby w związku z korzystaniem z usługi 

 NOBLE FUNDS ONLINE 

 

 

Realizując obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przekazujemy 

poniższe informacje. 

 

1. Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Noble Funds Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, kod pocztowy 

01-208 Warszawa (zwany dalej Administratorem). 

 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się skontaktować 

kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych Noble Funds Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub adres e-mail: iod@noblefunds.pl.  

 

3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 

1) wykonanie usługi dostępu do serwisu NOBLE FUNDS ONLINE; 

2) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Noble Funds Towarzystwie Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. jako dystrybutorze tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;  

3) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora lub stronę trzecią.   

 

Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 również: „RODO”). 

 

4. Udostępnienie danych osobowych 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym podmiotom: 

1) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie 

przepisów prawa, 

2) operatorom pocztowym, 

3) biegłym rewidentom oraz audytorom zewnętrznym, 

4) podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych 

z prowadzoną działalnością, w tym dostawcom rozwiązań i usług IT, analityczne oraz 

podmiotom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji. 

 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

1) wykonywania umowy o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego 

2) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze; 



3) trwania uzasadnionego interesu Administratora, przy czym dla ustalenia, dochodzenia i 

obrony roszczeń przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia 

roszczeń liczony od ustania uczestnictwa, chyba że obowiązujące przepisy prawa (w 

szczególności kodeksu cywilnego) wymagają ich dłuższego przechowywania.  

 

6. Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, 

2) prawo do sprostowania danych osobowych,  

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadkach gdy 

dane te przestaną być potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich 

przetwarzania, a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli 

konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn 

związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - w zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 

interesu administratora danych, lub strony trzeciej, chyba że Administrator wykaże 

istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

interesów, praw i wolności  Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń,  

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w Polsce, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

  

7. Konsekwencje niepodania danych 

 

Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia umowy na usługę NOBLE 

FUNDS ONLINE.   

 

 

 


