Warszawa, 25 maja 2018 r.
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB UZYSKUJĄCYCH STATUS AKCJONARIUSZA NOBLE FUNDS TFI S.A.
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. Dane kontaktowe IOD są
również dostępne na stronie internetowej Administratora w zakładce „RODO”.

3.

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) prowadzenia księgi akcyjnej Administratora i realizacji przez Administratora innych
czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2) wykrywania i ograniczania nadużyć finansowych związanych z działalnością Administratora
oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających. Podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
ochronie interesów majątkowych Administratora przed ewentualnymi nadużyciami;
3) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

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) innym akcjonariuszom,
3) operatorom pocztowym,
4) biegłym rewidentom oraz audytorom zewnętrznym,
5) podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych
z prowadzoną działalnością, w tym dostawcom rozwiązań i usług IT oraz podmiotom
świadczącym usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji.

5.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

6.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu:

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
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,
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.
1)
2)
3)
4)
5)

7.

Konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Brak podania danych będzie
skutkował niemożliwością nabycia przez Panią/Pana akcji Administratora, a w konsekwencji
wykonywania Pani/Pana uprawnień wynikających ze statusu akcjonariusza.

