Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), (dalej jako: ,,RODO”). Rozporządzenie RODO wprowadziło nowe rozwiązania prawne
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. Głównym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych
osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące
działalność na terenie Unii Europejskiej.
Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania
osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, przekazujemy poniższe informacje.

I. Dane Administratora Danych
W związku z uczestnictwem w Funduszu, Administratorem Państwa danych osobowych jest MCI.CreditVentures
2.0 FIZ z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1, 00-844 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszu
inwestycyjnych, który prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie, pod numerem RFi 407, w imieniu i na rzecz którego
działa MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim
1, 00-844 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000263112, NIP: 899-22-96-521, kapitał zakładowy 21.125.000,00 zł, opłacony w całości
(dalej jako: ,,Administrator Danych Osobowych” lub ,,Fundusz”).
W zakresie pozostałych czynności, w tym przede wszystkim w zakresie marketingu produktów i usług
świadczonych przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszu zarządzanego przez
MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., administratorem Państwa danych osobowych jest MCI
Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: ,,Administrator Danych Osobowych” lub
,,Towarzystwo”).
II. Dane Inspektora Ochrony Danych
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@mcitfi.eu, pod numerem telefonu (+48) 22 540 73 80,
bądź pisemnie na adres pocztowy Administratora Danych Osobowych - Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.
Z inspektorem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem
ochrony danych jest Artur Gregorczyk.
III. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Pragniemy podkreślić, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie w konkretnych i prawnie
uzasadnionych celach związanych z prowadzaną przez Fundusz oraz Towarzystwo działalnością.
Fundusz przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:
• zawarcia i wykonania umowy, związanej z posiadaniem przez Państwa certyfikatów inwestycyjnych
Funduszu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym przede wszystkim do dokonywania czynności
związanych z uczestnictwem Państwa w Funduszu, takich jak: aktualizacja danych osobowych w ewidencji
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uczestników Funduszu, wykup certyfikatów inwestycyjnych, rozpatrywanie reklamacji, archiwizacja
dokumentów,
•

wykonywania przez Administratora Danych Osobowych obowiązków wynikających z innych aktów
prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W szczególności są to obowiązki wynikające z ustawy
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy
o przeciwdziałaniu prania 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 oraz ustaw
podatkowych,

•

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych
Osobowych lub podmiot trzeci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość
dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy
przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Towarzystwo jako Administrator Danych Osobowych przetwarza dane
osobowe, w zakresie niezbędnym do:
•
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Towarzystwo lub
podmiot trzeci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość udzielania przez
Towarzystwo odpowiedzi na korespondencję, 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,
•

jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę – również w celu marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz
Funduszy, a także oraz w celu przekazywania Państwu informacji handlowych.

Państwa dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
IV. Odbiorcy danych
Informujemy, że Administrator Danych Osobowych może przekazywać Państwa dane osobowe: do banku
pełniącego funkcję depozytariusza Funduszu, podmiotu świadczącego usługi oferowania instrumentów
finansowych za pośrednictwem, którego złożyli Państwo zapis na certyfikaty inwestycyjne Funduszu, podmiotów
świadczących usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, pomocnicze, archiwizacji i niszczenia
dokumentów, marketingowe, jak również do biegłych rewidentów w związku z audytem. Administrator Danych
Osobowych jest zobowiązany udostępnić również dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, iż Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać
Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
V. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będą Państwo uczestnikiem Funduszu,
a po zakończeniu uczestnictwa będą one przechowywane dodatkowo przez okres niezbędny do spełnienia
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obowiązków, których podstawą są przepisy prawa obowiązujące Administratora Danych Osobowych, wynikające
przede wszystkim z potrzeby ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami w okresie biegu ogólnych
terminów przedawnienia roszczeń, który będzie liczony od dnia ustania uczestnictwa w Funduszu.
Mając na względzie powyższe, co do zasady Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
od chwili zbycia bądź umorzenia przez Państwo certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Jednocześnie pragniemy
poinformować, iż Państwa dane osobowe przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane
do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na
przetwarzanie.
VI. Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Chcielibyśmy również poinformować, że przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o treści
przetwarzanych danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych. Ponadto, w zakresie,
w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania,
co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych. W zakresie danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych właściwym organem
do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapewniamy Państwa, iż MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentujące z mocy prawa
fundusz MCI.CreditVentures 2.0 FIZ, którego są Państwo uczestnikiem, dokłada wszelkich starań zmierzających
do ochrony prywatności Państwa danych osobowych.
Z poważaniem,
Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu
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