INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

RODO
25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 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) (dalej: „RODO”).
SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) dokładając
wszelkich starań do zapewnienia pełnej ochrony prywatności Państwa danych osobowych
oraz realizując zasadę przejrzystości przetwarzania tych danych, przygotowało poniższy
dokument informujący o celu i zasadach przetwarzania przez Towarzystwo Państwa danych
osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem
powyższych danych.

Jakie dane są przetwarzane?
Towarzystwo przetwarza dane zebrane w ramach prowadzonych zapisów na Certyfikaty
Inwestycyjne zarządzanych Funduszy (dalej: „Fundusze”) oraz z ramach dalszej współpracy
z uczestnikami wpisanymi do Ewidencji Uczestników Funduszy. Dotyczy to zarówno danych
identyfikacyjnych oraz danych teleadresowych, jak i informacji dotyczących celu i horyzontu
inwestycyjnego, które są gromadzone w celu właściwego określenia oczekiwań klienta co do
ryzyka nabywanego Funduszu.
Dane dotyczące statusu FATCA, nr TIN, oświadczenia CRS oraz źródła pochodzenia środków
zbierane są w ramach obligatoryjnego badania uczestnika i raportowania, wynikającego z
przepisów prawa.
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Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych osobowych są Fundusze prowadzące rejestr uczestników, których
Certyfikaty Inwestycyjne posiada uczestnik, odpowiednio:
ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN

InMedica FIZ

PSF LEASE FIZ AN

ARIA Nowych Technologii FIZ AN

InProperty FIZ

PSF NS FIZ

ATP FIZ AN

InReturn FIZ

Red Buffalo FIZ

Avia Capital 1 FIZ AN w likwidacji

InSecura Plus FIZ

Retail Parks Fund FIZ AN

Centauris 2 NS FIZ

Inventum 14 FIZ AN

S1 FIZ AN

Centauris 3 NS FIZ

Inventum 20 FIZ AN

Saturn Depozytowy FIZ

Centauris 4 NS FIZ

KREOS NS FIZ

Saturn Dynamiczny FIZ

Centauris Windykacji NS FIZ

LFI1 FIZ AN

SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ

CORVUS FIZ AN

MedFund FIZAN

Solution One FIZ

DEBITO NS FIZ

MERA FIZ AN

Sovereign 1 FIZAN

EMAI FIZ AN

Momentum Trendów Światowych FIZ

Sovereign 3 FIZAN

ENIGMA FIZ AN

Moorgrove Family FIZ AN

Sovereign 5 FIZAN

EPEF 2 FIZ AN

MURAPOL HRE FIZ AN

Spinoza FIZAN

EPEF FIZ AN

NCI DEVELOPMENT FIZ AN

Sputnik 1 FIZAN

EPSILON FIZ AN

Obligo NS FIZ

Stability Fund 17 FIZ AN

FinCrea 1 FIZ NFS

Pandora NS FIZ

Stabilny Hipoteczny NS FIZ

Getback Windykacji NS FIZ

ProCapital FIZAN w likwidacji

STING FIZ AN

Getback Windykacji Platinum NS FIZ

PSF 2 FIZ AN

Unide FIZAN

GetPro NS FIZ

PSF FIZ AN

Universe 3 NS FIZ

W imieniu Funduszy działa SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 01-601) przy
ul. Krasińskiego 2A. Towarzystwo w ramach prowadzonej działalności przetwarza dane
osobowe uczestników oraz osób fizycznych będących osobami działającymi w imieniu
uczestnika (reprezentanci, pełnomocnicy), bądź będącymi beneficjentami rzeczywistymi.

Inspektor ochrony danych osobowych?
Towarzystwo wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Dane kontaktowe:
Inspektora danych osobowych
SATURN TFI S.A. ul. Krasińskiego 2A, 01-601 Warszawa
e-mail: iodo@saturntfi.pl
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Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Zbierane przez Fundusze dane uczestników wykorzystywane są w celu:








przygotowania propozycji nabycia,
realizacji zleceń złożonych przez uczestników Funduszu (w tym, przyjęcie zapisu,
dokonanie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych, przyjęcie żądania wykupu,
realizacja wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych),
oceny adekwatności inwestycji,
wypełniania obowiązków prawnych związanych m.in. z przeciwdziałaniem praniu
brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz raportowaniem FATCA/CRS*,
prowadzenie działań analitycznych (wyliczenia statystyczne, wewnętrzne
raportowanie),
marketing bezpośredni usług własnych i produktów Funduszu**,
rozpatrywania potencjalnych reklamacji.

Ponadto uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez
Fundusze i Towarzystwo jako administratorów danych.
*

FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) umowa z dn. 7 października 2014 r. między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA
CRS (ang. Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information) ustawa
z dn. 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami).

** Dotyczy wyłącznie osób / uczestników, którzy wyrazili osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie i w celu niezbędnym do zaoferowania innych produktów z oferty Towarzystwa

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy z Funduszem, a po
zakończeniu umowy będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów
wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia
przez roszczeń przez uczestnika. Oznacza to, ze co do zasady dane osobowe
przechowywane będą przez okres 10 lat od zamknięcia ostatniego rejestru uczestnika.
Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

Odbiorcy danych
Zgodnie z Rozporządzeniem, dane uczestników mogą być przekazywane przez Towarzystwo:







agentowi transferowemu prowadzącemu rejestr uczestników lub podmiotom
prowadzący ewidencję uczestników Funduszu,
depozytariuszowi,
dystrybutorom, za pośrednictwem, których Uczestnik nabył Certyfikaty Inwestycyjne,
podmiotom świadczące usługi: doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne,
archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe,
biegłym rewidentom w związku z audytem,
podmiotom i organom, którym Towarzystwo bądź Fundusz są zobowiązane
udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
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Prawa osoby, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania przez
Towarzystwo swoich danych oraz ich kopię. Ma prawo zażądać sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania swoich danych, oraz ma prawo do przenoszenia dostarczonych
danych.
Realizacja powyższych praw jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w
siedzibie Towarzystwa. Formularze są dostępne w siedzibie Towarzystwa oraz w formie
elektronicznej, po przesłaniu stosownej prośby na adres poczty elektronicznej
iodo@saturntfi.pl, o ile możliwe będzie wiarygodne ustalenie tożsamości wnioskodawcy.

Zgoda na korespondencję drogą elektroniczną
Fundusz będzie prowadził z uczestnikami korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie za
uprzednią zgoda uczestnika, wyrażoną na formularzu zapisu, na wniosku o wpis do Ewidencji
Uczestników lub formularzu aktualizacji danych.
Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.
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