OŚWIADCZENIE O UTRACIE STATUSU OSOBY PROWADZĄCEJ POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ
W ROZUMIENIU ART. 8 UST. 6 USTAWY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1998 R.
O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
UWAGA! Rubryki prosimy wypełniać czytelnie, pismem DRUKOWANYM.

POLA DANYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ KLIENTA:
Imię:
Nazwisko:
Nr PESEL:
Numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:
Prosimy wypełnić w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

W związku z § 3 ust. 2 Ogólnych Warunków Umowy o Prowadzenie IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Pocztylion Plus (dalej „OWU”) w świetle którego osobie prowadzącej
pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przysługuje wyższy limit wpłat dokonywanych na IKZE w roku
kalendarzowym oraz w związku z § 3 ust. 5a OWU, niniejszym oświadczam, że z dniem ____________________________ utraciłem/am status osoby prowadzącej pozarolniczą
działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych*.

Data :
Miejscowość:

Czytelny
podpis:

*Objaśnienia:
Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:
1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;
2) twórcę i artystę;
3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej (od dnia 2021-03-01);
4a) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;
5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
Zgodnie z art. 8 ust. 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. - Prawo przedsiębiorców – tj. przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego
zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach
stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
I.
Dane Administratora Pani/Pana danych osobowych:
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych oraz ewentualnych dodatkowych danych w odniesieniu do Pani/Pana pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych pozyskanych od Pani/Pana bądź z powszechnie dostępnych źródeł jest Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pocztylion Plus z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, (00-189 Warszawa),
reprezentowany przez Pocztylion–Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, (00-189 Warszawa) (dalej „Administrator”).
II. W jakim celu oraz na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe:
Pani/Pana dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
(i) w celu zawarcia i wykonania umowy o prowadzenie IKZE, w przypadku tego celu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 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 (dalej „RODO”);
(ii) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w przypadku tego celu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, obowiązki prawne ciążące na Administratorze
określają w szczególności przepisy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (dalej „UOFE”): art. 89 ust. 2, przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o indywidualnych kontach
emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego: art. 10a, art. 13 a, art. 21, art. 22 ust. 3 oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia
rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty: § 2, a
także przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: art. 74;
(iii) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, zapobiegania oszustwom, ustalania, obrony i
dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, celów archiwalnych (dowodowych), analizowania danych na potrzeby wewnętrzne tj. usprawnienia świadczonych usług, w przypadku tego celu:
a. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, a w pozostałych przypadkach przetwarzania na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu – z ważnych przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
(iv) w innych celach, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
III. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe:
Pani/Pana a dane osobowe mogą zostać udostępnione: Pocztylion–Arka Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu S.A. z siedzibą w Warszawie, depozytariuszowi, organom i podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dystrybucji, podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne; podmiotom prowadzącym
działalność pocztową lub kurierską; podmiotom realizującym czynności faktyczne związane z wysyłką informacji do członków; podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze.
IV. Czy podanie danych jest niezbędne.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zastosowania bądź zaprzestania stosowania limitu wpłat dokonywanych na IKZE w roku kalendarzowym stosowanego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w
rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
V. Jak długo dane są przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez Administratora w okresie obowiązywania umowy o prowadzenie IKZE. Po zakończeniu obowiązywania umowy o prowadzenie IKZE i ograniczeniu zakresu danych do danych
niezbędnych do wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, dane przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich
wyznaczonymi, w szczególności uwzględniając obowiązek prowadzenia przez Administratora rejestru członków funduszu emerytalnego oraz sporządzania wydruków z tego rejestru. Po zakończeniu obowiązywania umowy
dane mogą być także przetwarzane przez okres istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w okresie istnienia podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji tych celów. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przechowanie nie dłużej niż do czasu
wycofania zgody.
VI.
1.
2.
3.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu i jak je zrealizować:
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed cofnięciem zgody.
W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jaki i sprostowania (poprawiania).
W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Pani/Pana uprawnienia do:
– usunięcia danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej) i
będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym;
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku woli zrealizowania, któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt.
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
VIII. Dodatkowe informacje:
W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) zakres przetwarzanych danych ogranicza się wyłącznie do: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, daty urodzenia,
adresu e-mail, numeru telefonu.
IX. Dane kontaktowe:
W każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem:
a) pisemnie – na adres korespondencyjny Funduszu: ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz lub osobiście w siedzibie Funduszu wskazanej w pkt I powyżej, lub
b) ustnie – pod numerami 801 101 801, 22 123 60 01, lub do protokołu w siedzibie Funduszu wskazanej w pkt I powyżej, lub
c) pocztą elektroniczną – na adres: pocztylion@pocztylion.com
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