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Klauzula informacyjna RODO (cele marketingowe) 

Jeżeli wyraził Pan / Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych przez PKO 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO TFI S.A.”),  
a także na przesyłanie przez PKO TFI S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną 
na wskazany adres e-mail, oraz zgody na otrzymywanie od PKO TFI S.A. na podany 
numer telefonu połączeń telemarketingowych to informujemy, że: 

1. administratorem Pana / Pani danych osobowych jest PKO Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Administrator”) z siedzibą w Warszawie,  
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, 

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@pkotfi.pl, telefon 
+48 22 358 56 00, 

3. Pana / Pani dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez 
Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a, 
i obejmują: imię i nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail, nazwę jednostki 
sektora finansów publicznych, w której jest Pan/ Pani zatrudniony/a, 
informację o udzielonych zgodach, 

4. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się 
i przekazywania informacji marketingowych o produktach i usługach oferowanych 
przez PKO TFI S.A oraz zarządzane przez PKO TFI fundusze inwestycyjne drogą 

elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a 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, 

5. odbiorcą Pana / Pani danych osobowych mogą być w szczególności: 
podmioty, którym PKO TFI pod powierzyło przetwarzanie danych w celach,  
o których mowa w pkt 4, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, 
informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe 
na rzecz funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa, biegli rewidenci w związku 
z audytem, 

6. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzenia przez 
Administratora marketingu nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub 
wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego, 
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7. posiada Pan / Pani  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia 
danych, 

8. ma Pan / Pani możliwość wycofania zgody na każdy z kanałów komunikacji,  
a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych 
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

9. ma Pan / Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich 
danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,  
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, 

10. przysługuje Panu / Pani mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 

11. wyrażenie zgody na kontaktowanie się w każdym z kanałów komunikacji jest 
dobrowolne. 

 

 

 

 

 

 

 


