
Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

S.A. („Towarzystwo” lub „PKO TFI”) 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. Twoje dane osobowe w zakresie podanym podczas zapisu na Webcast przetwarzane będą w 

celu:  

a) umożliwienia udziału w Webcaście organizowanym przez PKO TFI S.A., na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz 

b) 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: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, 

zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, 

prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska 

teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, 

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: dostawcy i podmioty świadczące usługę 

organizacji Webcastu na zlecenie Administratora, w tym podmioty mające siedzibę w USA, 

które wprowadziły mechanizmy zabezpieczania danych osobowych w ramach Tarczy 

Prywatności (Privacy Shield) uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni 

poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z podmiotu UE do przedsiębiorstwa z 

siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chcesz otrzymać kopię dokumentu Tarcza 

Prywatności, prosimy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres: wykonywania umowy pomiędzy PKO 

TFI a podmiotem organizującym Webcast, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez 

okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia realizacji 

Webcastu, 

6. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych 

do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane 

z marketingiem bezpośrednim, 

7. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, 

gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, 

8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, 

9. Przysługuje Ci uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

10. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do Twojego 

uczestnictwa w Webcaście. 
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