
Otwarty Fundusz Emerytalny

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, www.aegon.pl, ofe@aegon.plAEGON Otwarty Fundusz Emerytalny Infolinia: 801 300 900, 22 592 10 00

Informacje dla osoby przystępującej do Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego:

1. Osoba przystępująca do Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego, która pozostaje w związku małżeńskim, lecz między nią, a jej małżonkiem 
nie istnieje ustawowa wspólność majątkowa, zobowiązana jest załączyć do umowy dokumenty potwierdzające nieistnienie lub ograniczenie 
ustawowej wspólności majątkowej.

2. Członek Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego, który zawarł związek małżeński, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Fundusz 
o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem oraz o każdorazowej zmianie w stosunkach majątkowych istniejących 
między nim a jego małżonkiem, o ile zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na jego rachunku w Funduszu.

3. Członek Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego, który pozostaje w związku małżeńskim, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić 
o każdorazowej zmianie w stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem, o ile zmiana taka obejmuje środki zgromadzone 
na jego rachunku w Funduszu. 

4. Członek Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego jest zobowiązany do zawiadomienia  Funduszu o każdorazowej zmianie w stosunku do 
treści oświadczeń, o których mowa powyżej. Zawiadomienie należy złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  
w szczególności indywidualnego konta utworzonego w aplikacji internetowej OFE Rachunek. Na żądanie Funduszu Członek Aegon Otwartego 
Funduszu Emerytalnego zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające dowód zmian, o których mowa w pkt 2.

5. Członek Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego niezwłocznie informuje na piśmie Fundusz o każdorazowej zmianie imion, nazwiska, adresu 
zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi – również poczty, a także 
numeru PESEL, a w przypadku gdy Członkowi nie nadano numeru PESEL, numer i serię dowodu osobistego lub paszportu. 

6. Osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz będąca członkiem Funduszu może wskazać 
imiennie jedną lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić, po jej śmierci, wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z art. 131 
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 roku.

7. Jeżeli wskazana zostanie więcej niż jedna osoba uprawniona do otrzymania środków po śmierci Członka Funduszu bez określenia procentowego 
udziału wskazanych osób, udziały tych osób są równe. Suma oznaczonych udziałów nie może przekraczać 100%. Jeżeli przekracza 100% 
przyjmuje się, że udziały osób uposażonych są równe. 

8. W przypadku śmierci osoby, na rzecz której miała nastąpić wypłata środków zgromadzonych na rachunku Członka Aegon Otwartego Funduszu 
Emerytalnego przed śmiercią Członka Funduszu, wskazanie takiej osoby staje się bezskuteczne. Udział, który był przeznaczony dla zmarłego, 
przypada w równych częściach innym osobom wskazanym chyba, że Członek Funduszu zdecyduje inaczej. Jeżeli zmarły był jedyną osobą 
wskazaną, Członek Funduszu może wskazać inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci.

9. Środki zgromadzone na rachunku Członka Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego, które po jego śmierci nie zostały wykorzystane zgodnie 
z art. 131 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 roku, tj. na rzecz współmałżonka zmarłego 
Członka Funduszu, zostaną przekazane osobom wskazanym, przy uwzględnieniu zasad, o których mowa w pkt 7. W razie niewskazania osób 
uprawnionych, środki zgromadzone na rachunku zmarłego Członka Funduszu wchodzą w skład spadku.

10. Administratorem danych osobowych jest  Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Aegon Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (02-342), Al. Jerozolimskie 162 A. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 801 218 218 oraz 
22 640 48 48 lub email: ofe@aegon.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: IOD-ofe@aegon.pl. 

Zasady składania reklamacji dotyczących działalności Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego:

1. Reklamacje mogą być składane:
•  pisemnie pod adresem: Aegon OFE, skr. poczt. 40, 02-696 UP Warszawa 113,
•  bezpośrednio w siedzibie Funduszu, znajdującej się pod adresem: Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa,
•  za pośrednictwem faksu: 22 874 46 40,
•  telefonicznie za pośrednictwem infolinii 801 218 218 lub 22 640 48 48,
•  drogą elektroniczną na adres ofe@aegon.pl.

2. Składając reklamację należy podać swoje dane pozwalające na identyfikację i udzielenie odpowiedzi, a więc co najmniej:
•  imię i nazwisko,
•  PESEL, oraz ewentualnie
•  dane kontaktowe: telefon, adres e-mail.

3. Reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych 
przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, klient jest informowany o przyczynie opóźnienia 
oraz okolicznościach, które muszą jeszcze zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji. Klient jest informowany również o przewidywanym terminie 
rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy jej rozpatrzenie.
5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana w postaci papierowej. Dostarczenie odpowiedzi pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na 

wniosek klienta.
6. Na prośbę klienta Fundusz potwierdza otrzymanie reklamacji na piśmie lub w inny sposób, uzgodniony z klientem.
7. W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi, można złożyć reklamację na działalność Funduszu do Komisji Nadzoru Finansowego lub do 

Rzecznika Finansowego. Możliwe jest również wystąpienie z powództwem do właściwego sądu powszechnego. W razie nieuwzględnienia roszczeń 
wynikających z reklamacji, treść odpowiedzi zawierać będzie informację o sądzie miejscowo właściwym do rozpoznania sprawy.

8. Fundusz dąży do ugodowego zakończenia postępowania reklamacyjnego mając na uwadze interes wszystkich członków Funduszu.

Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych Administratorem danych jest Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany  
przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (02-342), Al. Jerozolimskie 162 A.

Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:
•  e-mail: ofe@aegon.pl,
•  formularz kontaktowy pod adresem www.aegon.pl,
•  telefonicznie pod numerem 801 218 218 lub 22 640 48 48, 
•  pisemnie pod adresem siedziby administratora.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw klientów 
wynikających z przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora 
inspektorem ochrony danych osobowych, poprzez:

•  e-mail: IOD-ofe@aegon.pl,
•  pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Cele przetwarzania 
oraz podstawa prawna 

przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:
•  zawarcia i wykonania umowy o członkostwo w Aegon OFE,
•  wypełniania obowiązków  dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, w zakresie związanym  
z przeglądem list sankcyjnych oraz stosowaniem szczególnych środków ograniczających.

Aegon OFE dokonuje przeglądu list sankcyjnych i stosuje szczególne środki organizacyjne na podstawie:
•  obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub/i
•  uzasadnionego interesu administratora w zakresie nieobjętym obowiązkiem prawnym.

Po wyrażeniu dodatkowych, dobrowolnych zgód, dane mogą być również przetwarzane w celach marketingu 
własnych produktów lub usług przez:

•  Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
•  inne podmioty z grupy kapitałowej Aegon, tj.:

-   Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-342), Al. Jerozolimskie 162 A, 
-   Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500), ul. Katowicka 47.

Okres przechowywania 
danych

Dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia 
obowiązku ich przechowywania wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
Dane zebrane dla celów marketingowych będą przetwarzane zgodnie z prawami osoby, której dane dotyczą, 
tj. do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż czas trwania umowy. 

Odbiorcy danych

Administrator może, na podstawie umowy, powierzyć przetwarzanie danych profesjonalnym podmiotom  
w zakresie prowadzenia rejestru członków Aegon OFE, realizacji wysyłki korespondencji, przechowywania  
i archiwizacji dokumentów, realizacji wypłat na rzecz osób uprawnionych i usług IT.
Dodatkowo w przypadku wyrażenia zgód marketingowych, dane osobowe mogą być udostępnione: 

•    Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (02-342), Al. Jerozolimskie 162 A 
oraz innym podmiotom z grupy kapitałowej Aegon, tj.:

•   Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-342), Al. Jerozolimskie 162 A, 
•   Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500), ul. Katowicka 47.

Przekazywanie danych 
poza Europejski Obszar 

Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) 
w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej administratora 
danych. Administrator danych przekazuje dane osobowe poza EOG do podwykonawców świadczących dla 
administratora danych usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa IT tylko wtedy, gdy jest to konieczne 
oraz z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony dla przetwarzanych danych osobowych, 
przede wszystkim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję 
Europejską. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby przekazywanie danych osobowych 
w opisanym celu nie doprowadziło do obniżenia poziomu ich ochrony, zagwarantowanego przepisami 
obowiązujących w państwach należących do EOG.

Prawa osoby,  
której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo:
•  dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, 
•  do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
•   do wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przy czym wycofanie takiej 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania pozostałych danych, 
•   do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych,  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,  
w tym również do przesłania tych danych innemu administratorowi danych,

•  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
•  wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W celu skorzystania z powyższych praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, należy 
skontaktować się z administratorem danych (Aegon OFE) lub z inspektorem ochrony danych. 
Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu 
podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy 
o członkostwo w Aegon Otwartym Funduszu Emerytalnym.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
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