
REGULAMIN POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

§ 1. 

Ilekroć w niniejszym regulaminie powierzenia danych osobowych mowa jest o:  

1. Towarzystwo – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie;  
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym 
przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000019384; NIP 526-17-88-449;   

2. Finat – PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005874, NIP 5272267889; 

3. Regulamin – niniejszy regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych;  
4. Klient – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który 

samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, 
który zawarł z PKO Emerytura – sfio zarządzanym przez PKO TFI S.A. z siedzibą w Warszawie 
umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym w rozumieniu ustawy o PPK oraz 
otrzymał sublicencję do Aplikacji iPPK;  

5. Aplikacja iPPK – aplikacja dedykowana do wymiany danych pomiędzy podmiotami 
realizującymi czynności związane z prowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych 
będąca własnością Finat, użytkowana przez Klienta na podstawie udzielonej sublicencji; 

6. Sublicencja – sublicencja do Aplikacji iPPK udzielona Klientowi; 
7. Usługa – usługa sprawdzenia poprawności pliku zawierającego dane pracowników Klienta 

niezbędnego do zawarcia na rzecz pracowników Klienta umów o prowadzenie pracowniczych 
planów kapitałowych udostępniona Klientowi przez Towarzystwo na wersji demo Aplikacji 
iPPK;  

8. Rozporządzenie – 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);  

9. Ustawa o PPK - ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 
10. Dane Osobowe – dane osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia;  
11. Przetwarzanie Danych Osobowych –przetwarzanie, o którym mowa w art. 4 pkt 2 

Rozporządzenia;  
12. Dzień Roboczy – dzień przypadający w okresie od poniedziałku do piątku, w przedziale godzin 

od 8:00 do 17:00 – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

§ 2. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych i powierzania 
przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczoną przez Towarzystwo Usługą oraz 
wzajemne prawa i obowiązki Klientów jako administratorów danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia oraz Towarzystwa jako podmiotu przetwarzającego w rozumieniu 
Rozporządzenia w zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.  



§ 3. 

1. Zakres Danych Osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Usługi może obejmować 
imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres 
poczty elektronicznej, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających 
numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego. 
i data jego ważności oraz obywatelstwo, płeć, data zatrudnienia, data końca zatrudnienia, 
identyfikator w systemie kadrowym, oddział. 

2. Dane Osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej. 
3. Kategorie osób, których dane dotyczą: osoby zatrudnione w rozumieniu Ustawy o PPK. 
4. Towarzystwo zobowiązuje się do wykorzystania Danych Osobowych, wyłącznie w celu  

i zakresie wskazanym w Regulaminie, tj:  
1) w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi, 
2) w zakresie: zbierania, organizowania, przechowywania, wykorzystywania, 
3) zgodnie z Rozporządzeniem, 
4) na polecenie Klienta, tj. zlecenia wykonania przez Towarzystwo Usługi. 

5. Towarzystwo w zakresie i w celu niezbędnym do świadczenia Usługi powierzy Finat 
przetwarzanie Danych Osobowych. 

6. Towarzystwo zapewni w umowie z Finat, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki 
odpowiadające obowiązkom Towarzystwa jako podmiotu przetwarzającego określonym w 
niniejszym Regulaminie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji 
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 
odpowiadało wymogom przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 

7. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień Regulaminu, Towarzystwo odpowiada za 
działania i zaniechania Finat związane z przetwarzaniem danych osobowych jak za własne 
działania i zaniechania. 

§ 4. 

1. Towarzystwo zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu Danych Osobowych 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę Danych Osobowych w 
zakresie określonym w Rozporządzeniu, w tym w szczególności do:  
1) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych 
objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 
naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;  

2) podejmowania wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 Rozporządzenia, w tym 
w szczególności:  
a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, 

kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, 
Towarzystwo wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku,  

b) oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia w szczególności 
ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego 
lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego 
ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych,  



3) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych Osobowych oraz 
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych 
Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną;  

4) zapewnienia, aby osoby mające dostęp do Danych Osobowych zachowywały je  
w tajemnicy.  

2. Towarzystwo w miarę możliwości pomaga Klientowi wywiązywać się z obowiązków Klienta 
określonych w rozdziale III Rozporządzenia, w szczególności poprzez przekazanie Klientowi 
informacji o złożonym żądaniu osoby, której dane dotyczą w terminie 10 Dni Roboczych od 
dnia otrzymania tego żądania.  

3. Towarzystwo w miarę możliwości pomaga Klientowi wywiązywać się z obowiązków Klienta 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, w szczególności poprzez informowanie Klienta o 
naruszeniu ochrony Danych Osobowych w terminie 48 godzin od wykrycia zdarzenia 
stanowiącego naruszenie ochrony Danych Osobowych. 

§ 5. 

1. Klient ma prawo do kontroli sposobu wykonywania Usługi przez Towarzystwo, odnośnie 
zobowiązań, o których mowa w Regulaminie. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest 
zawiadomienie Towarzystwo w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem 
jej przeprowadzenia. W ramach realizowania kontroli Klientowi przysługuje prawo kierowania 
zapytań do Towarzystwo w zakresie prawidłowości wykonania obowiązków dotyczących 
zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy Danych Osobowych, przy 
czym Towarzystwo zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa, w 
terminie 7 dni od daty wpłynięcia zapytania.  

2. Klient i Towarzystwo zobowiązują się do wzajemnego wsparcia w prowadzeniu dokumentacji 
opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę danych osobowych powierzonych do przetwarzania, której obowiązek 
prowadzenia wynika z obowiązujących przypisów prawa, poprzez udzielanie sobie 
odpowiednich informacji na wniosek jednej ze stron. 

3. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego Regulaminu oraz zgodnością wewnętrznych 
regulacji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w kwestiach związanych z ochroną 
danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych powołany w Towarzystwie, z którym 
należy kontaktować się w formie mailowej pod adresem: iod@pkotfi.pl  

§ 6. 

1. Towarzystwo zobowiązuje się zachować w tajemnicy, bezterminowo, wszelkie informacje 
związane z powierzeniem Danych Osobowych oraz powierzone Dane Osobowe, w czasie 
obowiązywania niniejszego Regulaminu. 

2. Po wykonaniu Usługi, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do trwałego usunięcia 
wszelkich powierzonych Danych Osobowych i ich kopii z wszelkich nośników. Dane Osobowe 
nie będą przechowywane przez Towarzystwo nie dłużej, niż do 7.00 dnia następującego po 
dniu, w którym zostały udostępnione Towarzystwu. 

3. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego Regulaminem rozpatrywane będą 
przez sąd właściwy dla siedziby Towarzystwo. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie Kodeks cywilny oraz 
Rozporządzenie. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 7 października 2019 r. 
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