INFORMACJA ADMINISTRATORA dla IKE/IKZE
1.

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz
VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, reprezentowane przez VIG / CQUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie
162A, 02-342 Warszawa (dalej łącznie jako „Administratorzy” albo „Fundusze”).

2.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

1)

zawarcia, wykonywania lub rozwiązania Umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia
emerytalnego (dalej jako „Umowa”) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
danych do zawarcia i wykonywania Umowy oraz wykonania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorach;

2)

wypełnienia przez Administratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, czy
też ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach;

3)

realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratorów danych, za które Administratorzy uznają
możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, obsługę zgłaszanych spraw lub zapytań w
związku z uczestnictwem w Funduszach.

3.

Przetwarzaniu będą podlegały kategorie Pani/Pana danych osobowych, wymienione w Umowie lub
przekazane przez Panią/Pana Administratorom w związku z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem
Umowy.

4.

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorom bezpośrednio przez Panią/Pana lub
pełnomocnika, działającego w Pani/Pana imieniu w związku z zawarciem Umowy.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane właściwym organom państwowym, w tym Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędowi Skarbowemu, w zakresie i trybie określonym przepisami prawa.

6.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta, Pani/Pana
dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej VIG / C-QUADRAT Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A., tj. podmiotom wskazanym na stronie www.vigcq-tfi.pl, dla celów
prowadzenia przez te podmioty marketingu ich własnych produktów i usług, w celach analitycznych,
statystycznych i profilowania.

7.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, m. in. agentowi transferowemu, dostawcom usług IT, czy też dostawcom usług archiwizacji
dokumentów – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorami i
wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratorów.

8.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wykonania obowiązków wynikających z
przepisów prawa.

9.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

10.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

11.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i
wykonywania umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu
administratorowi danych.
12.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw
dotyczących przetwarzania danych można się Pani/Pan skontaktować z Administratorami i inspektorem
ochrony danych pod adresem e-mail: iod@vigcq-tfi.pl lub pisemnie na adres: VIG / C-QUADRAT TFI S.A.,
Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa.

14.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa, a także
warunkiem przystąpienia do Funduszy. W przypadku braku podania danych osobowych nie może Pani/Pan
przystąpić do Funduszy.

15.

W procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób
zautomatyzowany w oparciu o Pani/Pana dane.

16.

Ponadto, w procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie jest dokonywane ich profilowanie,
rozumiane jako zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do
oceny niektórych cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy,
sytuacji ekonomiczne, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowania, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczanie się.

