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POLITYKA PRYWATNOŚCI TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BGŻ BNP PARIBAS S.A. 

 

1. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. prowadzi serwis internetowy pod adresem: 

https://www.tfi.bgzbnpparibas.pl/ (dalej jako „Serwis”).  

2. Serwis internetowy jest prowadzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą 

w Warszawie (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa), wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000031121, posiadający numer REGON 012557199 oraz numer NIP 5260210808, kapitał zakładowy w wysokości 

9.048.000 zł w pełni opłacony (dalej jako „BGŻ TFI”). 

3. BGŻ TFI zarządza następującymi funduszami: 

– BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 

– BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 

– BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 

– Avantage Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; 

– BGŻ BNP Paribas Globalnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; 

 (wszystkie łącznie dalej zwane „Funduszami”). 

4. BGŻ TFI  oraz Fundusze przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz 

krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 

5. BGŻ TFI oraz Fundusze zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z powszechnie obowiązującym 

prawem. BGŻ TFI  oraz Fundusze podejmują odpowiednie środki w szczególności w celu zapobiegania dostępowi 

niepowołanych do danych osobowych klientów i potencjalnych klientów, zapobieganiu wycieku danych 

osobowych oraz ich zniekształceniu. 

6. BGŻ TFI oraz Fundusze przetwarzają w ramach swojej działalności następujące kategorie danych klientów: 

a. Dane identyfikacyjne; 

b. Dane teleadresowe; 

c. Dane finansowe; 

d. Dane potrzebne do identyfikacji tożsamości podmiotu danych;  

 dane te nie są jednak gromadzone za pośrednictwem Serwisu. 

7. BGŻ TFI oraz Fundusze przetwarzają dane osobowe swoich klientów w celu: 

– wykonywania umów zawartych z klientami Funduszy; 

– analitycznym; 

– marketingowym, w tym marketingu własnych usług i produktów; 

– wypełnienia obowiązków  prawnych ciążących na BGŻ TFI oraz Funduszach, wynikających w szczególności z 

ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 56), ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 299) czy  ustawy o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów 
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Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz 

wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r., poz.1712). 

8. Dane osobowe klientów BGŻ TFI oraz Funduszy są przetwarzane na podstawie umów z klientami. BGŻ TFI oraz 

Fundusze przetwarzają, w tym przechowują, dane osobowe klientów przez okres trwania umów z klientami oraz 

po ustaniu tych umów przez okres konieczny dla dochodzenia roszczeń przez każdą ze stron umowy. Okresy 

retencji danych wynikają z terminów przedawnienia roszczeń, przewidzianych w przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa.  

9. BGŻ TFI oraz Fundusze są upoważnione do przetwarzania danych osobowych swoich klientów ustawą z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.  

10. Dane osobowe klientów dla celów marketingowych są przetwarzane na podstawie zgody tych osób udzielonej BGŻ 

TFI. Dane w celu marketingowym przetwarzane są przez BGŻ TFI do momentu wycofania zgody. Fundusze 

przetwarzają dane osobowe klientów w zakresie „ usprawiedliwionego interesu administratora danych” do 

momentu zgłoszenia sprzeciwu przez właściciela danych. 

11. W ramach swojej działalności BGŻ TFI oraz Fundusze przekazują dane osobowe swoich klientów następującym 

podmiotom: 

(a) organom administracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, na mocy obowiązków nałożonych 

na BGŻ TFI oraz Fundusze w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym m.in. w ustawie z dnia 

16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

(b) odpowiednim organom administracji publicznej USA na podstawie umowy z dnia 7 października 2014 r. 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy 

wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA; 

(c) organom Krajowej Administracji Skarbowej w celu przekazania właściwemu organowi państwa 

uczestniczącego, na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi 

państwami ; 

(d) podmiotom z którymi Towarzystwo lub Fundusze zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania 

danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków 

prawnych, takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszy, dystrybutorzy jednostek 

uczestnictwa, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz 

Towarzystwa i Funduszy, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Towarzystwa i 

Funduszy. 

12. Zgodnie z Rozporządzeniem, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez BGŻ TFI oraz Fundusze, ma 

prawo do żądania dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia jej danych osobowych. 

13. Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w oddziałach Banku BGŻ 

BNP Paribas S.A., który jest dystrybutorem Funduszy, oraz w siedzibie BGŻ TFI. Wnioski można składać  w 

oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w formie papierowego dokumentu z podpisem oraz przesyłać w formie 

elektronicznej, na adres poczty elektronicznej reklamacje@tfi.bgzbnpparibas.pl. Wnioski złożone w formie 

elektronicznej  będą rozpatrywane  o ile możliwe będzie wiarygodne ustalenie tożsamości wnioskodawcy. 

14. Prawo żądania usunięcia danych osobowych określonej osoby może być jednak wykonane jedynie w przypadku, 

gdy dane te nie są już niezbędne do celów wykonania umowy z Funduszami lub innych celów, w których zostały 

zebrane i były przetwarzane oraz nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania 

tych danych. Dane nie zostaną także usunięte, jeżeli: 
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– ich przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych na BGŻ TFI oraz Fundusze 

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa lub  

– gdy przetwarzanie tych danych jest konieczne dla ustalania, dochodzenia i obrony przez BGŻ TFI oraz 

Fundusze ich roszczeń, a także  

– są przetwarzane dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego.  

15. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych nie jest możliwe, dopóki klienta i BGŻ TFI oraz Fundusze 

łączy umowa, a klient posiada jednostki uczestnictwa w Funduszu. 

16. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 1 marca 2018r., z wyjątkiem postanowień ust. 12 w zakresie odnoszącym 

się do prawa żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do 

przenoszenia danych, które to postanowienia obowiązują od dnia 25 maja 2018r. 

17. Niniejsza polityka jest uchwalana przez Zarząd BGŻ TFI i podlega okresowym przeglądom w celu aktualizacji, 

w szczególności w przypadku zmian prawnych w zakresie danych osobowych.  

18. Wszelkie zmiany niniejszej polityki będą publikowane w Serwisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


