
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo)  dokłada wszelkich 

starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami 

zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

Towarzystwo podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa 

przeciwko utracie, zniekształceniu lub bezprawnemu przetwarzaniu danych. Poniżej znajdą 

Państwo podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych. 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych uczestników funduszu inwestycyjnego jak i innych osób, 

których dane są pozyskiwane w związku z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym, jest 

dany fundusz inwestycyjny zarządzany przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

S.A. W przypadku potencjalnych uczestników funduszu inwestycyjnego oraz osób 

korzystających z newslettera, formularza kontaktowego lub osób aplikujących o zatrudnienie 

w Towarzystwie, administratorem danych osobowych jest Caspar Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. w Poznaniu, przy ul. Półwiejskiej 32, 61-888 Poznań. Można się z nami 

kontaktować pod numerem telefonu +48 61 855 44 44. 

Inspektor Ochrony Danych (IODO) 

Towarzystwo powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu: 

 informowania podmiotów przetwarzających dane osobowe o obowiązkach 

spoczywających na nich z mocy prawa; 

 monitorowania przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych; 

 współpracy z Urzędem ochrony danych osobowych (dalej „UODO”); 

 pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla UODO. 

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Joanna Braszak. Aby skontaktować się  

z Inspektorem, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: iodo@caspartfi.pl 

lub listownie na adres: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

ul. Półwiejska 31 

61-888 Poznań 

Cel i podstawy przetwarzania danych 

Towarzystwo przetwarza dane osobowe w celu: 

 

I. Świadczenia usług: 

1. realizacji uczestnictwa w wybranych przez uczestnika funduszach inwestycyjnych, 

2. świadczenia usług poprzez Platformę Transakcyjną Caspar Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych, 

3. świadczenia usługi telefonicznej umożliwiającej bieżący monitoring inwestycji w ramach 



Caspar Parasolowy FIO, 

4. przesyłania i otrzymywania informacji drogą elektroniczną. 

Podstawa prawna: Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do wykonania umowy 

na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek 

zawarcia umowy. Nieujawnienie danych uniemożliwi jej zawarcie. 

 

II. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych 

wynikających w szczególności z: 

1.  ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (t. j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1355 ze zm.), 

2. ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi 

państwami (CRS), 

3. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania 

terroryzmu, 

4. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem 

Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy 

wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa 

FATCA, 

Podstawa prawna: Przetwarzanie powyższych danych odbywa się na podstawie art. 6 lit. c) 

RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze. 

 

III. Świadczenia marketingu bezpośredniego 

IV. Rekrutacji nowego pracownika 

Podstawa prawna: Przetwarzanie powyższych danych osobowych odbywa się na podstawie 

art. 6 pkt 1 lit. a) RODO – podanie danych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych 

może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem wcześniejszego przetwarzania danych. 

 

V. Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

danych, w tym profilowania służącego temu, aby treści ukazujące się w serwisach 

Towarzystwa były dopasowane do potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, 

dochodzenie i obronę przed roszczeniami, prowadzenie statystyk i analiz. 

Podstawa prawna: Przetwarzanie powyższych danych osobowych odbywa się na podstawie 

art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych mogą być: 

1. podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu (w tym agent emisji), 

2. depozytariusz, 

3. podmiot będący dystrybutorem Caspar TFI, 

4. podmiot świadczący obsługę księgową, 

5. podmiot świadczący obsługę prawną, 

6. podmiot świadczący usługi IT, 

7. podmiot świadczący usługę weryfikacyjną aplikacji Caspar TFI, 

8. firma audytorska, 

9. operator pocztowy. 

 



 

Towarzystwo nie będzie przekazywało Państwa danych osobowych do państwa spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Czas przechowywania danych osobowych 

Towarzystwo będzie przechowywało dane osobowe na czas niezbędny do zrealizowania 

celu umowy i obowiązków wynikających z uczestnictwa w danym funduszu lub korzystania  

z oferowanego produktu oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wydłużony 

o 6 lat.  

 

W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko w Towarzystwie, dane osobowe, 

osób które przesłały swoją aplikację będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy po 

zakończeniu okresu rekrutacji. 

Czym są dane osobowe? 

 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze strony internetowej takimi 

danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w koncie użytkownika czy koncie w 

innej usłudze oferowanej przez Spółki. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach 

cookies, które zapamiętywane są przez serwery sieci internetowej na Państwa 

telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. 

 

Czym jest profilowanie? 

 

O profilowaniu danych mówimy wtedy, gdy wykorzystujemy algorytmy czy modele 

matematyczne, by ocenić profil osobowy klienta. Dokładamy wszelkich starań, aby ocena 

była obiektywna, a nasze procesy nie dyskryminowały klientów. 

 

Jaki uprawnienia przysługują osobie, której dane dotyczą? 

 

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec Państwa danych i ich 

przetwarzania: 

 

 

Prawo dostępu do 

danych 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać informację jakie dane 

są przetwarzane oraz ma prawo do otrzymania kopii tych danych. 

 

 

Prawo do 

sprostowania 

danych 

 

Osoba, której dane dotyczą może żądać, byśmy niezwłocznie 

sprostowali nieprawidłowe lub uzupełnili niekompletne dane. 

 

 

Prawo do usunięcia Osoba, której dane dotyczą może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy 



danych (prawo do 

bycia 

zapomnianym) 

dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je 

zbieraliśmy, dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi 

przepisami prawa. Aby zaprzestać przetwarzania danych osobowych, 

musimy otrzymać od osoby, której dane dotyczą oświadczenie,  

w którym określi ona swoje żądania. Uwzględnimy je, gdy nie będzie 

prawnie uzasadnionych podstaw, by pomimo sprzeciwu kontynuować 

przetwarzanie. Jeżeli usuniemy dane osoby wnioskującej, mamy 

prawo zachować informacje o tym, na czyj i jaki wniosek to zrobiliśmy. 

Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod 

uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne. Zwracamy uwagę, 

iż skorzystanie z tego prawa uniemożliwi uczestnictwo w funduszu 

inwestycyjnym i będzie wymagać odkupienia/wykupu jednostek 

uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych przez dany fundusz. 

 

Prawo do 

ograniczenia 

przetwarzania 

danych osobowych 

Osoba, której dane dotyczą może również żądać, byśmy ograniczyli 

przetwarzanie danych. Dotyczy to następujących sytuacji: gdy osoba 

której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych. 

Gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając  

w zamian ograniczenia ich wykorzystywania - dotyczyć to może 

danych, które są niezbędne, by wykonywać obowiązki, które wynikają 

z przepisów prawa, zaleceń lub rekomendacji organów nadzoru. Gdy 

osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, w takiej sytuacji 

administrator zbada czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której 

dane dotyczą. Zwracamy uwagę, iż skorzystanie z tego prawa może 

uniemożliwić uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym i będzie 

wymagać odkupienia/wykupu jednostek uczestnictwa/certyfikatów 

inwestycyjnych przez dany fundusz. 

 

Prawo do 

przenoszenia 

danych osobowych 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane 

osobowe jej dotyczące wraz z prawem do przesłania tych danych 

osobowych innemu administratorowi. Wykonując prawo do 

przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, 

by dane zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu 

administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może 

niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. 

Prawo sprzeciwu 

wobec 

przetwarzania 

Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się przetwarzaniu przez 

nas swoich danych, jeśli robimy to w oparciu o nasz prawnie 

uzasadniony interes. Jeśli zachodzi podejrzenie, iż dane są 

przetwarzane niezgodnie z RODO, osoba może wnieść skargę do 

organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych  

w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego. 

Zwracamy uwagę, iż skorzystanie z tego prawa uniemożliwi 

uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym i będzie wymagać 

odkupienia/wykupu jednostek uczestnictwa/certyfikatów 

inwestycyjnych przez dany fundusz. 

 



Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku, gdy stwierdzą Państwo nieprawidłowości w przetwarzaniu 

danych, naruszające przepisy wynikające z RODO.  

 

 

 


