WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAWA PRZYSŁUGUJĄCEGO W RAM ACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
składany na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

SEKCJA I. DANE ADMINISTRATORA
Wniosek kierowany jest do funduszu, który prowadzi rejestr uczestników co oznacza odpowiednio:
» BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BNP Paribas FIO) wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem
RFi 1331,
» BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny (BNP Paribas Parasol SFIO), wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych pod numerem RFi 970,
» BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BNPP FIO) wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 178,
» BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BNP Paribas Premium SFIO) wpisany do rejestru
funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 990,
» FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FWR Selektywny FIZ) wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych
pod numerem RFi 977,
» BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BNP Paribas PPK SFIO) wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych pod numerem RFI 1650,
dalej „Fundusze”,
oraz do reprezentującego i działającego jako organ Funduszy BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z
siedzibą przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

SEKCJA II. DANE UCZESTNIKA
Imię/imiona i nazwisko:

________________________________________________

PESEL:
Dokument tożsamości:

 dowód osobisty

 paszport

Seria i numer dokumentu tożsamości: ____________

 inny

Data wydania (dd/mm/rrrr):

Adres do korespondencji:

Telefon kontaktowy:
Nr telefonu podawany jest dobrowolnie do celów kontaktu w trakcie rozpoznawania wniosku o realizację prawa przysługującego w
ramach ochrony danych osobowych.

SEKCJA III. ZAKRES WNIOSKU
 Realizacja prawa dostępu do danych osobowych
(w przypadku zaznaczenia wypełnić sekcję III a)

 Realizacja prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
(w przypadku zaznaczenia wypełnić sekcje III b)
 Realizacja prawa do ograniczenia przetwarzania
(w przypadku zaznaczenia wypełnić sekcje III c)
 Realizacja prawa do przeniesienia danych
(w przypadku zaznaczenia wypełnić sekcje III d)
 Sprzeciw wobec przetwarzania danych
(w przypadku zaznaczenia wypełnić sekcje III e)
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III A. REALIZACJA PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH (UZYSKANIA INFORMACJI O PRZETWARZANIU)
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 RODO wnoszę o potwierdzenie, czy i w jakim zakresie Fundusze zarządzane przez BNP
Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przetwarzają moje dane osobowe.
W przypadku przetwarzania danych, które mnie dotyczą przez administratora, o którym mowa powyżej, wnoszę o
udostępnienie informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO oraz o dostarczenie kopii danych podlegających przetwarzaniu.
ODBIÓR INFORMACJI
O zrealizowaniu żądania (bądź jego braku / przedłużeniu terminu) podmiot danych informowany jest w następujący sposób:
 listownie na adres podany do korespondencji przy składaniu wniosku;
 na podany przez wnioskodawcę adres e-mail: _______________________________________

DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU (DD/MM/RRRR)

PESEL SPRZEDAWCY

MIEJSCOWOŚĆ

PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS SPRZEDAWCY

PODPIS WNIOSKODAWCY

PIECZĘĆ POK

Artykuł 15 RODO: Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
1.

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej
dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: a) cele
przetwarzania; b) kategorie odnośnych danych osobowych; c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane
osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego
okresu; e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; f) informacje o
prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą –
wszelkie dostępne informacje o ich źródle; h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a
także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo
zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3.

Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne
kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów
administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji
udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4.

Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
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III B. REALIZACJA PRAWA DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH (“PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”)
Działając na podstawie art. 17 RODO wnoszę o usunięcie wszystkich dotyczących mnie danych osobowych, przetwarzanych
przez Fundusze zarządzane przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ODBIÓR INFORMACJI
O zrealizowaniu żądania (bądź jego braku / przedłużeniu terminu) podmiot danych informowany jest w następujący sposób:
 listownie na adres podany do korespondencji przy składaniu wniosku;
 na podany przez wnioskodawcę adres e-mail:

DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU

MIEJSCOWOŚĆ

PODPIS WNIOSKODAWCY

PESEL SPRZEDAWCY

PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS SPRZEDAWCY

PIECZĘĆ POK

Artykuł 17 RODO: Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
1.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a
administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: a) dane
osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 4.5.2016 L 119/43 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy
art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane
dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e)
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę
dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów
przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych,
kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3.

Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi
i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia
publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3; d)do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym
mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub e) do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
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III C. REALIZACJA PRAWA DO OGRANICZENIA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie art. 18 RODO wnoszę o ograniczenie przetwarzania moich danych osobowych, przetwarzanych przez
Fundusze zarządzane przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Żądanie swoje opieram na następującej
podstawie:
 przetwarzane dane są nieprawidłowe;
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne podmiotowi danych do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 wnoszę równocześnie sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i wnioskuje o ograniczenie przetwarzania
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw
sprzeciwu.
WSKAZANIE ZAKRESU ŻĄDANIA
(proszę szczegółowo opisać powód wniosku, stosownie do podstawy prawnej powołanej powyżej oraz wskazać dane, których
przetwarzanie ma podlegać ograniczeniu):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ODBIÓR INFORMACJI
O zrealizowaniu żądania (bądź jego braku / przedłużeniu terminu) podmiot danych informowany jest w następujący sposób:
 listownie na adres podany do korespondencji przy składaniu wniosku;
 na podany przez wnioskodawcę adres e-mail:

DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU

MIEJSCOWOŚĆ

PODPIS WNIOSKODAWCY

PESEL SPRZEDAWCY

PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS SPRZEDAWCY

PIECZĘĆ POK

Artykuł 18 RODO: Prawo do ograniczenia przetwarzania
1.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a)
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić
prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której
dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

2.

Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania,
wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia
na mocy ust. 1.
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III D. REALIZACJA PRAWA DO PRZENIESIENIA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie art. 20 RODO wnoszę o:




wydanie mi wszystkich moich danych osobowych przetwarzanych przez Fundusze zarządzane przez BNP Paribas
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
przesłanie wszystkich moich danych osobowych przetwarzanych przez Fundusze zarządzane przez BNP Paribas
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do określonego niżej administratora:

DANE ADMINISTRATORA
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
W związku z realizacją przysługującego mi prawa do przeniesienia moich danych na podstawie art. 20 RODO, upoważniam
Towarzystwo do przekazania informacji objętych tajemnicą zawodową, o której mowa w art. 280 i nast. Ustawy o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U z 2018 r. poz. 1355); zwolnienie z tajemnicy
zawodowej dotyczy danych osobowych wnioskodawcy wchodzących w zakres danych przekazywanych w związku z realizacją
powołanego prawa do przeniesienia.
ODBIÓR INFORMACJI
O zrealizowaniu żądania (bądź jego braku / przedłużeniu terminu) podmiot danych informowany jest listownie na adres podany
do korespondencji przy składaniu wniosku.
Administrator wydaje dane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (pliki xls, csv, xml).
Przesłanie danych nastąpi, o ile jest to technicznie możliwe.
W przypadku wydania danych osobowych podmiotowi danych odbiór kopii nastąpi w następujący sposób:
 poprzez przesłanie przesyłką z potwierdzeniem odbioru na adres wskazany do korespondencji,
 w siedzibie Towarzystwa, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU

MIEJSCOWOŚĆ

PODPIS WNIOSKODAWCY

PESEL SPRZEDAWCY

PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS SPRZEDAWCY

PIECZĘĆ POK

Artykuł 20 RODO: Prawo do przenoszenia danych
1.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz b)
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2.

Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały
przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3.

Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania
do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4.

Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
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III E. SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie art. 21 RODO wyrażam sprzeciw wobec
 przetwarzania przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. moich danych osobowych w celu marketingu
bezpośredniego
 przetwarzania moich danych osobowych opartego na art. 6 ust 1 lit f), tj. na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego
interesu administratora, w związku z:
 dochodzeniem roszczeń
 prowadzeniem działań analitycznych,
 raportowaniem wewnętrznym.
UZASADNIENIE SPRZECIWU WNOSZONEGO W TRYBIE ART. 21 UST. 1
(Uczestnik powinien określić swoją szczególną sytuację uzasadniającą wniesienie sprzeciwu i wykazać nadrzędność
przysługujących mu praw nad interesem prawnym administratora)

ODBIÓR INFORMACJI
O zrealizowaniu żądania (bądź jego braku / przedłużeniu terminu) podmiot danych informowany jest w następujący sposób:
 listownie na adres podany do korespondencji przy składaniu wniosku;
 na podany przez wnioskodawcę adres e-mail:

DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU

MIEJSCOWOŚĆ

PODPIS WNIOSKODAWCY

PESEL SPRZEDAWCY

PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS SPRZEDAWCY

PIECZĘĆ POK

Artykuł 21 RODO: Prawo do sprzeciwu
1.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją –
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych
przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych
nie wolno już przetwarzać do takich celów. 4.5.2016 L 119/45 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL

4.

Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust.
1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
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