Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 roku 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 (określane jako
„RODO”) chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez fundusze inwestycyjne
zarządzane przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”).
Prywatność i ochrona danych osobowych jest dla nas ważna. Dlatego podejmujemy odpowiednie techniczne i
organizacyjne środki bezpieczeństwa przeciwko ich utracie, zniekształceniu lub bezprawnemu przetwarzaniu.
Administrator Danych Osobowych
(1) Administratorem danych osobowych uczestników i potencjalnych uczestników jak i innych osób, których dane są
pozyskiwane w związku z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym (w tym w ramach pracowniczych programów
emerytalnych i pracowniczych programów inwestycyjnych) takich jak pełnomocników, przedstawicieli, rzeczywistych
beneficjentów oraz uposażonych (dalej „Dane Osobowe”), jest dany fundusz inwestycyjny.
W naszym przypadku są to:
- NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
- NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
- ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
- NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
- NN (L) Senior Loans – fundusz inwestycyjny zamknięty
z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa.
(2) W przypadku, gdy uczestnik posiada indywidualne konto emerytalne (IKE) lub indywidualne konto zabezpieczenia
emerytalnego (IKZE) z funduszami, administratorem danych osobowych jest NN Investment Partners Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa.
Cele przetwarzania Danych Osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
(a) realizacji uczestnictwa w wybranych przez uczestników funduszach inwestycyjnych oraz - w przypadku inwestowania
w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
pracowniczego programu emerytalnego lub pracowniczego programu inwestycyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO);
(b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków
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podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych
z innymi państwami (CRS), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;
(c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO, za które administrator danych uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami,
zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, prowadzenie statystyk i analiz
oraz stosowanie wewnętrznych procesów kontroli wewnętrznej i nadzoru zgodności z prawem, w tym w ramach struktur
grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Towarzystwo.
Odbiorcy Danych Osobowych
Odbiorcami Danych Osobowych mogą być: podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu, depozytariusz,
dystrybutor jednostek uczestnictwa funduszu, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe,
informatyczne, archiwizacji, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe oraz biegli rewidenci w związku z
prowadzonym audytem, pracodawcy prowadzący pracowniczy program emerytalny lub pracowniczy program
inwestycyjny.
Okresy przechowywania Danych Osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy i obowiązków wynikających z
uczestnictwa w danym funduszu lub korzystania z oferowanego produktu oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed
roszczeniami wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń wydłużonych o pięć lat;
W przypadku danych pozyskanych przez fundusze przed dniem 25 maja 2018 okresy przechowywania mogą być dłuższe
ze względu na formę zbierania tych danych, przyjętego w przeszłości systemu archiwizacji nośników danych, konieczności
zapewnienia ochrony interesów administratora danych przed potencjalnymi próbami wyłudzeń, oszustwa jak również w
interesie osób, których dane dotyczą stanowiąc dowód dokonanych czynności jak i złożonych oświadczeń w
postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W takim wypadku konieczność
przechowywania danych jest na bieżąco monitorowana i ocena trwania okoliczności przemawiających za
przechowywaniem jest okresowo weryfikowana.
Uprawnienia osób, których Dane Osobowe dotyczą
(1) prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przeniesienia danych;
(2) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
(3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do
pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wyrażeniem sprzeciwu;
(4) uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dla ułatwienia procesu realizacji powyższych uprawnień określonych w pozycjach 1 do 3 , na stronie www.nntfi.pl
zamieszczony jest formularz

Sprostowania danych osobowych można dokonać poprzez zmianę danych osobowych realizowaną w trybie
przewidzianym dla uczestników funduszy w sposób przewidziany dla każdego z kanałów dystrybucji jednostek
uczestnictwa funduszy, z którego korzysta uczestnik.
Inspektor Ochrony Danych
Został powołany Inspektor Ochrony Danych, do którego można bezpośrednio kierować korespondencję pisemną na
adres siedziby funduszy lub pod adresem e-mail: iod@nntfi.pl. Aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są
dostępne na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce Kontakt.
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której Dane Osobowe dotyczą
Towarzystwo, jako administrator danych osobowych, przetwarza również dane osobowe w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub otrzymywania informacji handlowych dotyczących
produktów i usług Towarzystwa, Funduszy Inwestycyjnych NN zarządzanych przez Towarzystwo oraz innych spółek z
grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Towarzystwo.
W takim przypadku Towarzystwo przetwarza Dane Osobowe w celach:
(1) marketingu usług i produktów oferowanych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne oraz
inne spółki z grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Towarzystwo, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO) oraz
(2) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO, za które administrator danych uznaje: marketing bezpośredni, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego, prowadzenie statystyk i analiz oraz stosowanie wewnętrznych procesów kontroli wewnętrznej i
nadzoru zgodności z prawem, w tym w ramach wewnętrznych struktur grupy kapitałowej, w skład której wchodzi
Towarzystwo;
Odbiorcami danych osobowych mogą być w takim wypadku: podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszy
inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, depozytariusz, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe,
księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe, biegli rewidenci w związku z
audytem.
Cofnięcie zgody może być dokonane w każdym momencie.
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Towarzystwo osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługują
identyczne uprawnienia jak wskazane w sekcji „Uprawnienia osób, których Dane Osobowe dotyczą” jak również prawo
do cofnięcia wyrażonej zgody.
W przypadku zgody osoby, której Dane Osobowe dotyczą, dane te są przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody
na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych.

Lista podmiotów z grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Towarzystwo, przetwarzających Dane Osobowe na
podstawie zgody osoby, której Dane Osobowe dotyczą:
Na dzień dzisiejszy Dane Osobowe pozyskiwane na podstawie zgody nie są przetwarzane przez inne spółki z grupy
kapitałowej, w skład której wchodzi Towarzystwo.
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