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Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
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1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych 

My, NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany  

i zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., 

działające jako likwidator Funduszu, jesteśmy administratorem Twoich danych 

osobowych. Możesz się z nami skontaktować: 

1) listownie, wysyłając pismo na adres siedziby: ul.Senatorska 18, 

00-082 Warszawa;  

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: 

pteinfo@generali.pl; 

3) telefonicznie, pod numerem: 22 543 06 00. 

 

2. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować 

we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając 

e- mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej 

siedziby. 

 

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

1) zawarcia i wykonania umowy członkostwa w NNLife DFE na podstawie 

przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

(podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 

2) rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji 

przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

3) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów  

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz przepisów 

o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego, w tym obowiązku przechowywania 

i archiwizacji dokumentów i innych nośników informacji (podstawa z art. 6 

ust 1 lit. c RODO); 

4) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa 

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 

4. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich  danych 

Przysługują Ci następujące uprawnienia: 

1) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest 

zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie 

jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego 

przed jej wycofaniem;  

2) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

3) prawo sprostowania Twoich danych; 

4) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za 

podstawę nasz prawnie uzasadniony interes; 

6) prawo przenoszenia danych;   

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

 

5. Komu przekazujemy Twoje dane 

1) Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom 

przetwarzającym) np. firmom informatycznym,  podmiotowi prowadzącemu 

rejestr członków, firmom prawniczym, czy księgowym.  

2) Twoje dane osobowe przekazujemy uprawnionym do tego organom lub 

instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane 

Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy 

od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną 

przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać: 

1) gdy podstawą przetwarzania jest umowa członkostwa – przez okres 

członkostwa w NNLife DFE, a po zakończeniu tego członkostwa zgodnie z 

przepisami o zasadach prowadzenia rejestru członków funduszu 

emerytalnego przez 50 lat; 

2) gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez 

okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez 

nas danych; 

3) gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes  

- przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu 

zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

7. Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe 

1) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonywania umowy 

członkostwa w NNLife DFE. Podanie danych w zakresie określonym 

przepisami prawa jest wymogiem ustawowym.  

2) Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

 

8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane także przez Generali Powszechne 

Towarzystwo Emerytalne S.A. działające jako odrębny administrator 

we własnym imieniu 

1) W celu oferowania przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 

S.A. produktów i usług (marketing bezpośredni) podmiotów należących do 

Grupy Generali w Polsce co stanowi realizację prawnie uzasadnionego 

interesu. Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach 

innych podmiotów z Grupy Generali oraz jej dostosowanie do tego co 

uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom i indywidualnym 

uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

2) W celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów 

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w szczególności 

w zakresie obowiązku przechowywania i archiwizacji dokumentów i innych 

nośników informacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W takim 

przypadku Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. będzie 

przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 50 lat od chwili 

zakończenia likwidacji Funduszu. 

3) W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4) W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Generali 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., jako odrębnego 

administratora, możesz kontaktować się: listownie, wysyłając pismo na 

adres siedziby: ul.Senatorska 18, 00-082 Warszawa, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl, 

telefonicznie pod numerem: 913 913 913. 

5) Punkty 4, 5 oraz 7 tej informacji mają również zastosowanie 

do przetwarzania danych przez Generali Powszechne Towarzystwo 

Emerytalne S.A. 
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