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INFORMACJE 
O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH W TFI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane oso-
bowe będą przetwarzane przez Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., z sie-
dzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 
Warszawa i/lub fundusze inwestycyjne przez nie za-
rządzane. Z Administratorem można się 
skontaktować:

–  telefonicznie, pod numerem Infolinii Allianz 224 
224 224 (Pn-Pt: 8:00-20:00, Sb: 9:00 - 17:00),

–  poprzez formularz na stronie serwisu Allianz 
Inwestor – zakładka „Kontakt”,

–  mailowo, na adres tfi@allianz.pl,
–  listownie, na adresy:
Proservice Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12a, 
02-673 Warszawa, z dopiskiem: „TFI Allianz 
Polska S.A.”;
TFI Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 
02-685 Warszawa.

Inspektor ochrony danych (IOD)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych 
(IOD), z którym można kontaktować się pod adresem 
pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie 
poprzez adres e-mail: IOD.tfi@allianz.pl, lub poprzez 
formularz kontaktowy dostępny na stronie 
Internetowej www.allianz.pl/tfi, we wszystkich spra-
wach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarza-
niem danych osobowych.

Okres przechowywania danych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą prze-
chowywane do momentu przedawnienia ewentual-
nych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przecho-
wywania danych wynikającego z przepisów prawa, 
w szczególności obowiązku przechowywania doku-
mentów księgowych, a także przepisów o przechowy-
waniu i archiwizowaniu dokumentów i innych nośni-
ków informacji funduszy inwestycyjnych. Administrator 
przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby 
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, je-
żeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych w tych celach. W razie przetwarza-
nie danych osobowych dla celów marketingowych, 
w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, 
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane 
do momentu wycofania zgody.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwa-
rzane w celu:

–  wypełniania przez Administratora obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów 
o funduszach inwestycyjnych i zarządzeniu alter-
natywnymi funduszami inwestycyjnymi, o rachun-
kowości, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, o wypełnianiu między-
narodowych obowiązków podatkowych oraz 
wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepi-
sów o automatycznej wymianie informacji podat-
kowych z innymi państwami (CRS) – podstawą 
prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze;

–  marketingu bezpośredniego produktów i usług 
własnych Administratora, w tym w celach anali-
tycznych i profilowania – podstawą prawną prze-
twarzania danych jest niezbędność przetwarzania 
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, gdzie uzasadnionym interesem 
Administratora jest prowadzenie marketingu bez-
pośredniego własnych produktów i usług,

–  przeciwdziałania przestępstwom – podstawą 
prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
przetwarzania do wypełnienia przez 
Administratora obowiązków wynikających z prze-
pisów prawa, w tym przepisów Kodeksu karnego, 
a także niezbędność przetwarzania do realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest 
możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw 
popełnianych na szkodę Administratora,

–  dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszcze-
niami związanymi z zawartą umową o uczestnic-
two w funduszu – podstawą prawną przetwarza-
nia danych jest niezbędność przetwarzania do 
realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, gdzie uzasadnionym interesem 
Administratora jest możliwość dochodzenia przez 
niego roszczeń lub obrona przed roszczeniami,

–  analitycznym oraz statystycznym – podstawą 
prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnione-
go interesu Administratora, gdzie uzasadnionym 
interesem Administratora jest możliwość dokony-
wania analiz i statystyk.

Informacje o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do prowadzenia rejestru członków funduszu jest wy-
mogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować bę-
dzie brakiem możliwości zawarcia umowy o uczest-
nictwo w funduszu. W pozostałym zakresie podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 
do zawarcia i wykonywania tej umowy.
Podanie danych osobowych do realizacji celów mar-
ketingowych jest dobrowolne. Zakres danych osobo-
wych przetwarzanych w celach marketingowych obej-
muje podane przez Pana/Panią dane identyfikacyjne, 
wszystkie dane kontaktowe, dane o produktach z ja-
kich Pan/Pani korzysta oraz historię zawartych w tym 
zakresie umów.

Odbiorcy danych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zo-
stać udostępnione podmiotom z grupy Allianz Polska 
tj. Towarzystwu Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., 
Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz 
Polska S.A., Powszechnemu Towarzystwu 
Emerytalnemu Allianz Polska S.A. oraz funduszom 
przez nie zarządzanym, Allianz Polska Services 
sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny 
Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), Allianz sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul Inflanckiej 4B, 00-189 Warszawa, 
podmiotom świadczącym usługi prawne, czy właści-
wym organom państwowym, w tym Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, Pani/Pana dane 
mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzają-
cym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: 
agentowi transferowemu, dystrybutorom, depozyta-
riuszom, centrom telefonicznym, podmiotom 

świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, 
podmiotom wykonującym archiwizację, przy czym 
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgod-
nie z poleceniami Administratora.

Przekazywanie danych poza EOG
Administrator danych jest częścią grupy Allianz, która 
prowadzi działalność o globalnym zasięgu. Ze wzglę-
du na charakter i zakres oferowanych usług, Pani/
Pana dane osobowe w uzasadnionych przypadkach 
mogą zostać przekazane podmiotom mającym sie-
dzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 
(EOG). Jeżeli ww. kraje nie zostały uznane przez 
Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni sto-
pień ochrony danych osobowych, Administrator wdra-
ża odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia 
właściwego stopnia ochrony Pani/Pana danych. 
Należą do nich w szczególności standardowe klauzu-
le umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską 
oraz wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez 
właściwy organ nadzoru. Powyższe środki służą reali-
zacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobo-
wych oraz zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej. 
Administrator na Pani/Pana wniosek udostępnij kopię 
tych zabezpieczeń.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

–  dostępu do treści swoich danych, żądania ich spro-
stowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania 

–  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania da-
nych osobowych w zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora. W szczegól-
ności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wo-
bec przetwarzania danych na potrzeby marketin-
gu bezpośredniego, w tym profilowania

–  wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest zgoda. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem

–  przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzyma-
nia od Administratora informacji o przetwarzanych 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, po-
wszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/
Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wy-
konywania umowy o uczestnictwo w funduszu lub 
na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe 
może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi 
danych lub może Pani/Pan zażądać, by dane oso-
bowe zostały przesłane przez administratora bez-
pośrednio innemu administratorowi, o ile jest to 
technicznie możliwe

–  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skon-
taktować się z Administratorem danych lub z inspek-
torem ochrony danych, do których dane kontaktowe 
wskazane zostały wyżej.


