
RODO 

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rondo ONZ1 
00-124 Warszawa, dalej jako „Towarzystwo”), realizując zasadę rzetelności i przejrzystości 

przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania osób, których dane są przetwarzane o 
jego zakresie i podstawach, informuje o przetwarzaniu danych osobowych oraz nowych zasadach, 

na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.  

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie 

Danych”). Towarzystwo dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności danych 
osobowych. 

DANE OSOBOWE 

RODO dotyczy danych osobowych osób fizycznych, które fundusz inwestycyjny zarządzany przez 

Towarzystwo, przetwarza w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o uczestnictwo w funduszu oraz 
jej wykonywania, jak również w zakresie niezbędnym w przypadku zamiaru zawarcia umowy o 

uczestnictwo w funduszu.  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych w zakresie czynności związanych z uczestnictwem jest fundusz 

inwestycyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, e-mail: biuro@opera.pl w 

imieniu którego działa i którymi zarządza OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. 

Administratorem danych osobowych jest ten fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo, 

którego dana osoba jest uczestnikiem lub zamierza zostać uczestnikiem. 

Lista funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest dostępna na stronie: 

http://opera.pl/oferta/fundusze inwestycyjne. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: OPERA TFI S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa; e-mail: 

rodotfi@opera.pl 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Fundusz inwestycyjny przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do: 

 zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w funduszu/funduszach inwestycyjnych, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy 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 o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o 
rachunkowości, ustaw podatkowych, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o rzeczniku Finansowym; 

 celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 

stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 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.  



Cele te mogą występować łącznie lub osobno. Każdorazowo, uczestnik lub inwestor jest informowany 

o celu przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej przedstawionej przy przekazaniu 

danych.  

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o uczestnictwo w funduszu. Niepodanie 

danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z obowiązującym prawem dane są przetwarzane w imieniu funduszu przez podmioty 
przetwarzające, są to: 

 podmioty pośredniczące na zlecenie funduszu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa 

lub certyfikatów inwestycyjnych (dystrybutorzy); 
 podmiot, któremu fundusz powierzył prowadzenie rejestru uczestników (agent transferowy).  

Fundusz udostępnia dane:  

 podmiotowi, któremu fundusz powierzył wykonywanie funkcji depozytariusza (depozytariusz); 

 podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, 

komornikom, urzędom skarbowym lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu 

o stosowną podstawę prawną, 
 podmioty, z którymi Towarzystwo lub Fundusze zawarły stosowną umowę o powierzenie 

przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych 

osobowych obowiązków prawnych, takie jak: podmioty świadczące usługi księgowe, 
informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i funduszy, biegli rewidenci w 

związku z audytem sprawozdań finansowych Towarzystwa i funduszy; 
 podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT.  

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy z Funduszem, a po zakończeniu umowy 
będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych 

przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia przez roszczeń przez 
uczestnika. Obowiązki i uprawnienia związane z przetwarzaniem danych dla celów archiwalnych, a 

także ustalenia i dochodzenia roszczeń przez fundusz lub obrony przed roszczeniami kierowanymi 

wobec funduszu lub Towarzystwa, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami 
powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, 

w tym podatkowych, określają odrębne przepisy prawa, m.in.: ustawa o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawa Kodeks cywilny, ustawa o 

rachunkowości, ustawa  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawa o 

nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o rzeczniku Finansowym, ustawa o wymianie  informacji podatkowych z innymi 

państwami (tzw. CRS), ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 
Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych 

obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, ustawa o podatku dochodowym od 
osób fizycznych.  

Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:  

 prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie dany 

Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobie zgłaszającej żądanie, w 

tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych 

danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych; 

 prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie dany Administrator przekazuje kopię 

przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 



 prawo do sprostowania – dany Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne 

niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są 

niekompletne; 

 prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których 

przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały 

zebrane; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania dany Administrator 

zaprzestaje wykonywania operacji na  danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które 

wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi 

zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są 

przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – dany Administrator wydaje 

dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt 

przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – 

jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie 

Administratora, jak również tego innego podmiotu; 

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane 

dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach 

marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 

 prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, 

może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się 

na podstawie uzasadnionego interesu Administratora; sprzeciw w tym zakresie powinien 

zawierać uzasadnienie; 

 prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, 

której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;  

 prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane 

dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

SPOSÓB REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE  

 Prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji 

m.in. jakie jej dane fundusz przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania 

ich kopii. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do funduszu lub agenta transferowego z 

wnioskiem o otrzymanie informacji, jakie dane fundusz przetwarza, w jakim celu oraz do 
uzyskania kopii. 

 Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą 

może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające prawo żądania usunięcie danych np. dane 

nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują 
podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z 

prawem. 

W przypadku uczestnictwa w funduszu, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji 

umowy o uczestnictwo i dane osobowe nie mogą zostać usunięte. 

 Prawo do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła funduszowi. 

Żądanie przeniesienia danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja może być 
przekazywana na trwałym nośniku, na przykład formie pliku na zabezpieczonej hasłem płycie 

CD. 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą aby móc skorzystać 

z tego prawa powinna wykazać, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla 

ograniczenia przetwarzania jej danych np.  fundusz nie potrzebuje pewnych danych, nie 



występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o 

wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. 

W każdym przypadku żądanie o ograniczenie przetwarzania danych będzie rozpatrywane przez 
fundusz indywidualnie pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i 

zakresu ich przetwarzanych. 

 Prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, 

której dane dotyczą informuje fundusz lub agenta transferowego o zmianie swoich danych 

osobowych. 

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do funduszu lub agenta transferowego z prośbą 
o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych. 

 Prawo sprzeciwu - w każdym momencie może zostać złożony sprzeciw wobec przetwarzania 

danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec 
przetwarzania danych celach marketingowych. 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć listownie na adres funduszu lub agenta 
transferowego lub telefonicznie. 

ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW 

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć: 

 w formie pisemnej na adres: ul. Rondo ONZ 1, Warszawa 00-124; 

 drogą e-mailową na adres: biuro@opera.pl 

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie 

dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Wniosek może być 

złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać 

udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu dany 

Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. Odpowiedź udzielana jest za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano 

przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.  

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O 

PROFILOWANIU 

Dane osobowe uczestników nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Towarzystwo 

może przeprowadzać profilowanie uczestników funduszu w celach: 

 przeciwdziałania praniu pieniędzy, 

 świadczenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w celu 

przygotowywania i rozsyłania spersonalizowanych ofert. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej.  

 

 


