DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY POCZTYLION PLUS
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NA OTWARCIE PRZEZ
MAŁOLETNIEGO INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)
UWAGA! Rubryki prosimy wypełniać czytelnie, pismem DRUKOWANYM.
Oświadczam, że znając treść i warunki Umowy o Prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKZE) w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym
Pocztylion Plus, wyrażam zgodę na zawarcie tej umowy przez osobę małoletnią wskazaną poniżej:
Imię:
Nazwisko:
Data ur. (dzień, miesiąc, rok)

Nr PESEL:

DANE I PODPIS PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
Imię:
Nazwisko:
Nr PESEL:
DOWÓD TOŻSAMOŚCI

zaznaczyć
znakiem „x”

Dowód osob.

Paszport

Seria i nr dokumentu:
Miejscowość:

Data (dzień, miesiąc, rok)

Podpis

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Celem realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 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”), informujemy, że:
i.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pocztylion Plus, pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, utworzony i zarządzany przez Pocztylion - Arka
Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, (dalej „Administrator”),
ii.
Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Funduszem a małoletnim, za którego Pani/Pan działa i za którego wyrażana jest zgoda na zawarcie umowy
o prowadzenie IKZE – co stanowi prawnie uzasadnione interesy Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę Funduszu lub jego członków, w celach archiwizacyjnych oraz administracyjnych, co również stanowi prawnie uzasadnione interesy
Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
iii.
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o prowadzenie IKZE przez małoletniego, przy czym przetwarzanie danych dla realizacji
umowy o prowadzenie IKZE przez małoletniego wymagane jest do czasu osiągnięcia przez małoletniego pełnoletności,
iv.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, otrzymania kopii danych, w sytuacjach określonych w RODO, jak
również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora,
v.
dane przetwarzane będą do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową o prowadzenie IKZE albo do czasu uwzględnienia sprzeciwu,
vi.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
podmiotom świadczącym usługi w zakresie dystrybucji, podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi
archiwizacji dokumentów lub ich niszczenia, podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym prawne i innym podmiotom obsługującym członków DFE Pocztylion Plus – przy czym
podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być także organy publiczne, instytucje oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
vii. w związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
viii. kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym celem zrealizowania w/w praw, jest możliwy: pisemnie – na adres korespondencyjny:
ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz lub osobiście w siedzibie Administratora: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa; ustnie – pod numerami 801 101 801, 22 529 00 01, lub do protokołu
w siedzibie Administratora: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa; pocztą elektroniczną – na adres: pocztylion@pocztylion.pl; faksem pod numerem - 22 529 00 95.
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Pocztylion–Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000011947; NIP 526-22-91-509; wysokość kapitału zakładowego: 25 013 280 zł, kapitał zakładowy w całości opłacony.

