
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób pełniących funkcje członków organów, 
reprezentantów oraz osób wskazanych w umowie jako osoby do bieżących kontaktów w zakresie 
wykonywania Umowy 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKO Emerytura sfio, fundusz zarządzany przez PKO 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, 
telefon +48 22 358 56 56, e-mail: poczta@pkotfi.pl, 

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

3. Pani/Pana dane osobowe jako osoby pełniącej funkcje członka organu bądź reprezentanta będą 
przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska oraz nazwy firmy i zostały nam przekazane 
bezpośrednio Przez Panią/Pana lub wskazane przez przedstawiciela firmy, w którym pełni Pani/Pan 
funkcje członka organu lub jest jej reprezentantem, 

4. Pani/Pana dane osobowe jako osoby wskazanej do bieżącego kontaktu w zakresie wykonywania 
Umowy będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska oraz nazwy firmy, a także 
służbowego adresu email, służbowego numeru telefonu i zostały nam przekazane bezpośrednio Przez 
Panią/Pana lub wskazane przez przedstawiciela firmy, w której jest Pani/Pan zatrudniona(y) lub 
w którym pełni Pani/Pan funkcje członka organu, 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy o zarządzanie PPK 
zawartej z PKO Emerytura sfio, a także w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: 
nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowej, bieżący kontakt w ramach współpracy zawodowej, 
dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach 
grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska 
teleinformatycznego oraz stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, 

6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: depozytariusz, podmioty świadczące usługi 
doradcze i audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, a także biegli rewidenci 
w związku z przeprowadzanymi audytami, 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: realizacji uzasadnionego interesu 
administratora oraz przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony 
od dnia wymagalności roszczeń, 

8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, 

9. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, 

10. przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
11. podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy,  
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 
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