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Administrator danych  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKO BP BANKOWY 
Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 
52, 00-872 Warszawa (dalej „PKO PTE”) zarządzające funduszami emerytalnymi: 
PKO BP Bankowym OFE oraz PKO DFE, przy czym każdy z ww. funduszy 
emerytalnych jest samodzielnym administratorem w zakresie danych 
osobowych jego Klientów. 

Dane kontaktowe We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
przez PKO PTE oraz zarządzane przez nie fundusze emerytalne można się 
skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: 
IOD@pkopte.pl lub pisemnie na adres: PKO BP BANKOWY PTE S.A., Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa. 

Cele przetwarzania 
oraz podstawa prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym lub zawarte  
w wiadomości e-mail skierowanej na adres: bok@pkopte.pl, przetwarzane będą 
w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów administratora, którymi są:  
• realizacja wszelkich czynności mających na celu udzielenie odpowiedzi na 

niniejszą korespondencję, 
• możliwość dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami. 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom 
państwowym, w zakresie i trybie określonym przepisami prawa. 

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. agentowi 
transferowemu, dostawcom usług IT, czy dostawcom usług archiwizacji 
dokumentów – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Okres 
przechowywania 
danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia 
odpowiedzi na niniejszą korespondencję, a następnie do upływu okresu 
przedawnienia dochodzenia roszczeń. 

Prawa osoby, której 
dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych.  

Ma Pani/Pan prawo wycofania, w każdym momencie, zgody na przetwarzanie 
podanych danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z inspektorem 
ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Informacja o wymogu 
podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym bez ich podania nie 
będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na niniejszą korespondencję. 
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