
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓLPRACOWNKÓW KONTRAHENTÓW. 

 
Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia 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 

(„RODO”), przekazujemy poniższe informacje. 

 
1. Administrator danych  

Administratorem   danych   osobowych   jest   Noble   Funds   Towarzystwo   Funduszy  
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 
2c,  kod pocztowy 00-843 Warszawa (zwany dalej Administratorem). 

 

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

kierując korespondencję na adres korespondencyjny wskazany wyżej, z dopiskiem: 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. Kategorie i źródło danych osobowych  

Państwa dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Państwa pracodawcę 

(podmiot zatrudniający), w związku z wykonaniem umowy handlowej łączącej Państwa 

pracodawcę (podmiot zatrudniający) z Administratorem. 
 

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, 

dane adresowe oraz dane kontaktowe. 
 
4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 
 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
 

1) wykonania umowy handlowej, o której mowa w pkt 3. Podstawą prawną przetwarzania 

jest uzasadniony interes Administratora oraz Państwa pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit f 

RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Administratorowi 

sprawnego bieżącego wykonywania umowy;  
2) realizacji przez Administratora lub fundusze zarządzane przez Administratora czynności 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania 

zadań realizowanych w interesie publicznym. Podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; (art. 6 

ust. 1 lit f RODO);  
3) wykrywania i ograniczania nadużyć finansowych związanych z działalnością 

Administratora lub funduszy zarządzanych przez Administratora oraz w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych 

uczestników/klientów oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających. Podstawą prawną 

przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

prawnie uzasadniony interes polega na ochronie interesów majątkowych Administratora 

przed ewentualnymi nadużyciami. 

  
5. Odbiorcy danych osobowych 
 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym podmiotom: 
 



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

przepisów prawa; 

2)  podmiotom działającym na zlecenie Administratora, na podstawie umów zawartych z 

Administratorem i zgodnie z jego poleceniami, np. firmy inwestycyjne, podmioty 

świadczące usługi doradcze, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia 

dokumentów oraz marketingowe.  

  
7. Okres przechowywania danych osobowych 
 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
 

1) obowiązywania umowy zawartej przez Państwa pracodawcę (podmiot zatrudniający) z 

Administratorem, a po jej zakończeniu przez okres wskazany w właściwych powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa,  
2) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu przez 

okres wskazany w właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 
8. Transfery danych  

 Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni 

się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator 

przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem 

odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 

1) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w 

odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 

2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych lub zatwierdzonych przez 

Komisję Europejską; 

3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ 

nadzorczy. 

  
9. 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), 

 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 

 
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na 

potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, 
 

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
 
8. Dalsze informacje 
 

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się 
na stronie internetowej Administratora w zakładce Polityka przetwarzania danych. 


