KLAUZULA INFORMACYJNA
24 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,
w dniu 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. W związku z powyższym, GO TFI S.A.
w celu należytej realizacji obowiązków informacyjnych pragnie poinformować, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest fundusz prowadzący rejestr nabywców certyfikatów
inwestycyjnych, w którym dany uczestnik jest zapisany, w którego imieniu działa GO TFI S.A. z siedzibą
w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Kontakt z Funduszem jest możliwy za pomocą e-maila: sekretariat@gotfi.pl, za pomocą telefonu: 22 860
63 76 , drogą pocztową: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Fundusz powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą emaila: iod@gotfi.pl, za pomocą telefonu: +48 22 50 40 715, drogą pocztową: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Fundusz w celu realizacji uczestnictwa w funduszu
(podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO) oraz wypełnianie obowiązków prawnych ciążących
na administratorze danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art.
6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą e-maila
m.staskiewicz@gounited.pl za pomocą telefonu: +48 22 50 40 715, drogą pocztową: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby Funduszu.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji uczestnictwa w funduszu bądź
do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody, zaś po zakończeniu realizacji wyżej wskazanych celów
dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Funduszu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
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Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Funduszu dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Wobec Pana/Pani osoby nie będą
podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani
dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być w szczególności agent transferowy prowadzący
rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu, depozytariusz,
dystrybutorzy certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe,
informatyczne, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z przeprowadzanym audytem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych.
Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału
człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych.
Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani
danych osobowych przez działający jako Administrator Fundusz, w związku z tym, że podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ww. Administratora czyli ustalenie,
dochodzenia lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy
wówczas przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z poważaniem,

....................

…………………….

Beata Kielan
Prezes Zarządu

Tomasz Kołodziejak
Wiceprezes Zarządu
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