Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników
Pracowniczych Planów Kapitałowych przez NASK S.A. z siedzibą w Warszawie
Zgodnie z art. 13 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 (dalej zwane „RODO”) Zarząd Spółki NASK S.A.
z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, iż:
1) Administratorami danych osobowych pracowników, którzy przystąpili do Pracowniczych Planów
Kapitałowych są:
a. Zarząd Spółki NASK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wąwozowej 18, 02-796 (nowa siedziba: ul.
11 Listopada 23, 03-447 Warszawa), tel. +48 22 182 00 00, mail: kontakt@nasksa.pl, (dalej NASK
S.A.);
b. a drugim samodzielnym Administratorem jest PKO TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna
52, którego klauzula informacyjna dostępna jest pod adresem: https://pekaotfi.pl/informacjeprawne/administrator-danych-osobowych.
2) Inspektorami Ochrony Danych Osobowych są:
a. w zakresie przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę, czyli NASK S.A. Inspektor
Ochrony Danych Osobowych Pani Joanna Mrowicka, z którą można się kontaktować na adres
poczty elektronicznej iod@nasksa.pl; nr tel. +48 882 362 331 lub pisemnie na adres pocztowy
Administratora;
b. zakresie informacji i wątpliwości podejmowanych czynności w ramach działania PPK Inspektor
Ochrony Danych Osobowych PKO TFI Dyrektor Departamentu Zgodności Pan Jakub Wnuk, z
którym można się kontaktować adres poczty elektronicznej iod@pkotfi.pl, nr tel. +48 22 358 56
00 lub pisemnie na adres pocztowy Administratora.
3) Zakres danych, jakich pracodawca żąda od pracowników celem zawarcia w ich imieniu umowy
o prowadzenie PPK to dane, które zgodnie z ustawą o PPK pracodawca ma obowiązek zebrać od
pracownika i przekazać odpowiedniej instytucji finansowej, czyli tzw. dane identyfikujące uczestnika PPK,
to: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego (art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy
o PPK);
4) Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych to:
a. ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - bez pozyskania
danych identyfikujących uczestnika PPK pracodawca nie jest wstanie zawrzeć umowy z wybraną
instytucją finansową i tym samym wywiązać się z obowiązków nałożonych na niego przez
ustawę;
b. art. 221 § 4 Kodeksu pracy tj. pracodawca żąda innych danych niż określone w § 1 i 3 tego
artykułu, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze;
d. dane osobowe przetwarzane są w celach:
i. wspierania osób zatrudnionych w długoterminowym gromadzeniu oszczędności na cele
emerytalne,
ii. w związku z realizacją obowiązków prawnych wynikających z obsługi PPK,
iii. doprowadzenia do zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
iv. zbierania danych, jakich pracodawca żąda od pracowników celem zawarcia w ich
imieniu umowy oprowadzenie PPK,
v. właściwego dopasowania PPK do potrzeb uczestników.
5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów
prawa tj.: depozytariusz, agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszy, podmioty
prowadzące dystrybucję jednostek uczestnictwa, biegli rewidenci, jak również polskie i europejskie organy
podatkowe w związku z raportowaniem danych dotyczących statusu rezydencji podatkowej (FATCA
i CRS), a także inne podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne,
archiwizacji dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Administratorów.

6) Podanie danych osobowych przez uczestnika PPK jest dobrowolne, a zarazem dla uczestników PPK jest
wymogiem ustawowym, ponieważ nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy na
zarządzanie z wybraną instytucją finansową.
7) Podanie danych osobowych przez uczestnika PPK jest niezbędne w celu wprowadzenia danych
rejestracyjnych oraz podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy o zarządzanie PPK.
8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków
wynikających z Umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz
ustalenia istnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w szczególności wynikający z biegu terminów
przedawnienia roszczeń.
10) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora.
11) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa w zakresie RODO.
12) Administrator danych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane
osobowe.

Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyją

Warszawa, dnia ............................

.................................................................
(podpis uczestnika PPK)

