INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Mając na względzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”
zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A. informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Członków Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” jest Pracowniczy
Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” (Fundusz) zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A.
(Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.
2. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest przez Fundusz oraz przez Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Postępu 21 (Agent), któremu Fundusz zlecił świadczenie usług agenta transferowego na rzecz Funduszu, oraz
powierzył przetwarzanie danych osobowych w imieniu Funduszu.
3. Kategorie danych osobowych - Fundusz oraz Agent przetwarzają dane osobowe w zakresie wynikającym z danych
podanych dobrowolnie przez Członków Funduszu, będących uczestnikami pracowniczych programów emerytalnych
prowadzonych z Funduszem, na etapie składania Deklaracji o przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego oraz
w deklaracjach aktualizacyjnych w następujących kategoriach: dane identyfikacyjne (imiona, nazwisko, data urodzenia,
PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości), dane adresowe (adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji).
4. Cel przetwarzania danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w następujących celach:
a) otwarcia i prowadzenia rachunku w Funduszu,
b) rozpatrywania reklamacji i wniosków,
c) marketingu bezpośredniego polegającego na przekazywaniu Członkom Funduszu materiałów związanych z ich
uczestnictwem w pracowniczych programach emerytalnych prowadzonych z Funduszem,
d) prowadzenia statystyk i analiz,
e) zabezpieczenia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
f) stosowania systemów kontroli wewnętrznej,
g) dochodzenia i obrony przed roszczeniami,
h) zapobiegania oszustwom,
i) przesyłania danych w ramach grupy przedsiębiorstw.
5. Udostępnianie danych osobowych może być dokonywane: podmiotom i organom, którym Fundusz lub Agent jest
zobowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, pracodawcom Członków
Funduszu prowadzącym pracownicze programy emerytalne z Funduszem, Depozytariuszowi, podmiotom świadczącym
usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz biegłym rewidentom w
związku z audytem.
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego - Fundusz i Agent nie przekazują danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Okres przechowywania danych osobowych - dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Funduszu, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez
okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa w pracowniczym
programie emerytalnym.
8. Przysługujące prawa - w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundusz, Członkowi Funduszu przysługuje:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych,
b) prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również przeniesienia danych osobowych,
c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub profilowania,
d) uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Członek Funduszu chcąc skorzystać z przysługujących mu praw opisanych w podpunktach b i c, winien złożyć pisemny
wniosek (oświadczenie woli) za pośrednictwem swojego pracodawcy (byłego pracodawcy) prowadzącego pracowniczy
program emerytalny z Funduszem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w pracowniczym programie
emerytalnym oraz członkostwa w Funduszu, a brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy oraz otwarcie i prowadzenie
rachunku w Funduszu.

