Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
„RODO”), w związku z wypełnieniem testu odpowiedniości informujemy o zasadach przetwarzania
danych osobowych przez dystrybutora:
1. Administratorem Państwa danych jest Moventum Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Cybernetyki 21, 02 - 677 Warszawa, tel.: 22 541 77 77 .
2. Mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję
pisemną na adres siedziby dystrybutora lub pod adres e-mail: DPO@moventum.com.pl.
3. Dane osobowe Podmiotu Danych przetwarzane będą w celach:
a) gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych,
na
podstawie
art.
6
ust.
1
lit.
c
Ogólnego
Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi,
c) do celów wynikających 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
w szczególności 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 i nadzoru zgodności z prawem.
4. Odbiorcami danych osobowych Podmiotów Danych mogą być w szczególności: podmiot
pełniący funkcję agenta transferowego podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe,
księgowe, informatyczne, marketingowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów.
5. Dane osobowe Podmiotów Danych będą przechowywane przez okres: niezbędny
do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
6. Podmiot Danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Podmiot Danych posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
związane z marketingiem bezpośrednim.
8. Podmiot Danych ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania.
9. Podmiotom Danych przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do realizacji testu odpowiedniości. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku danych przetwarzanych dla celów
określonych w pkt. 3 lit. a), jest konieczne dla celów prawidłowej obsługi wskazanych tam
procesów (odmowa podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie testu
odpowiedniości i zawarcie umowy).
11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

