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Informacje  
o ochronie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych są  fundusze 
inwestycyjne zarządzane przez Aviva Investors  Poland 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A („Fundu-
sze”) z siedzibą Warszawie przy ulicy Inflanckiej 4b.

2. Dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to nie-
zbędne do:

a) wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie 
Danych”),

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
administratorze danych osobowych, na podsta-
wie art. 6 ust. 1  lit. c  Ogólnego Rozporządzenia 
o Ochronie Danych Osobowych, wynikających 
z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwe-
stycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi fundu-
szami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu,  ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpo-
spolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych 
Ameryki w sprawie poprawy wypełniania między-
narodowych obowiązków podatkowych oraz wdro-
żenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 
9   marca 2017 r. o wymianie informacji podatko-
wych z innymi państwami (CRS),

c) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnio-
nych interesów administratora, na podstawie art. 6 
ust. 1  lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych, za które administrator uznaje 
w szczególności: marketing bezpośredni, docho-
dzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie 
oszustwom,  prowadzenie statystyk i analiz, zapew-
nienie bezpieczeństwa środowiska teleinforma-
tycznego,

d) przystąpienia do pracowniczego programu emery-
talnego, pracowniczego programu oszczędnościo-
wego, na podstawie wyrażonej zgody lub prawnie 
uzasadnionego interesu.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu rea-
lizacji marketingu bezpośredniego  za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej 
w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szcze-
gólności: agent transferowy prowadzący rejestr uczest-
ników Funduszy, depozytariusz, dystrybutorzy jed-
nostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi 
doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archi-
wizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obo-
wiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz 
dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres 
wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia 
roszczeń liczony od dnia ustania uczestnictwa w Fun-
duszach.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: 

a) żądania od administratora danych dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także przenosze-
nia danych,

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach 
marketingowych, w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któ-
rego dokonano na podstawie zgody przed jej cof-
nięciem,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jed-
nak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Fun-
duszach i brak ich podania uniemożliwi zawarcie oraz 
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wykonywanie umowy. Podanie danych jest również 
wymogiem ustawowym wynikającym z ustaw, o któ-
rych mowa w pkt 2) lit. b) .

8. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowa-
nemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Decyzje 
podejmowane w wyniku zautomatyzowanego prze-
twarzania mogą być podejmowane na potrzeby oceny 
adekwatności określonych produktów. W związku 
z  powyższym przysługuje prawo do uzyskania inter-
wencji ludzkiej ze strony Administratora. 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w 
celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania 
w tym celu.

10. Administrator wyznaczył  inspektora ochrony 
danych, z którym można się skontaktować poprzez 
adres email: iod@aviva.pl lub pisemnie na adres Admi-
nistratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych.


