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W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.
Administratorem/administratorami Pani/Pana danych osobowych jest/są fundusz/fundusze
(„Fundusz”/„Fundusze”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa (kontakt: mail:
biuro@providetfi.pl; telefon: 22 460 99 50), w imieniu których działa i którymi zarządza Provide TFI
S.A. NIP: 1080005631, REGON: 141389477 („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna
51, 00-867 Warszawa;

Cel przetwarzania danych:
a) zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Funduszu/Funduszach Inwestycyjnych, 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 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”);
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, 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
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o
wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości, ustaw podatkowych;
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: 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;
Odbiorcami danych osobowych są:
Depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe,
księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli
rewidenci w związku z audytem

Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000308874 przez
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
o nr. NIP: 1080005631, o nr. REGON: 141389477, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN
1.200.000,00.
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Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, wypełniania obowiązków
prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres
wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa;
Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu
bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Ponadto informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do
realizacji uczestnictwa w Funduszu/Funduszach i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Grupie Kapitałowej Altkom Akademia,
właściwego także dla Provide TFI S.A. z racji przynależności Towarzystwa do rzeczonej Grupy
Kapitałowej, to: iodo@altkom.pl, adres pocztowy: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
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