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1. Czym jest ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych
(RODO)?
Ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych (RODO) to nowy zbiór regulacji dotyczących
ochrony danych rozszerzający ogólne zasady, których organizacje muszą przestrzegać.
Rozporządzenie ma wpływ na wszystkie obszary związane z danymi osobowymi na terytorium
UE, takie jak okresy przechowywania danych, prywatność i zasady przetwarzania danych.

2. Dlaczego zaktualizowano dotychczas obowiązujące przepisy
ochrony danych?
Pierwotna dyrektywa w sprawie ochrony danych została przyjęta w 1995 r., czyli przed
wzrostem popularności mediów społecznościowych i innych usług internetowych. Ze względu na
formę dyrektywy, sposób jej wdrożenia różnił się w poszczególnych krajach. Celem RODO jest
zapewnienie, by prawo regulujące ochronę danych osobowych było adekwatne do
współczesnych warunków skomunikowanego świata oraz by wszyscy stosowali dokładnie taki
sam zbiór zasad. Osoby, których dane dotyczą są głównym beneficjentem niniejszych przepisów,
które zapewniają im większą kontrolę nad własnymi danymi i większe prawa do tych danych.

3. W jakim celu wprowadzono RODO?
Cele RODO to:
 wprowadzenie wyższych standardów jakości w zakresie obsługi, przetwarzania i
przechowywania danych osobowych;
 podkreślenie kwestii „odpowiedzialnościi”. Organizacje będą musiały być w stanie
wykazać zgodność z RODO i wdrożyć odpowiednio rygorystyczne zasady zarządzania.
Franklin Templeton Investments (FTI) współpracuje także ze swoimi partnerami
biznesowymi i dostawcami usług, aby zapewnić przestrzeganie wszelkich obowiązków
związanych z zarządzaniem danymi osobowymi i ochroną danych osobowych;
 wzmocnienie i ujednolicenie ochrony danych osób na terytorium UE oraz uregulowanie
eksportu danych osobowych poza UE;
 zapewnienie odpowiedniego informowania osób (z odpowiednim wyprzedzeniem) o
rodzajach danych, jakie będą gromadzone oraz celu gromadzenia danych. Większa
transparencja jest kluczowym aspektem RODO.
 rejestrowanie wymaganych zgód;
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reagowanie na ewentualne naruszenia bezpieczeństwa danych, powiadamianie
właściwych organów nadzoru w ciągu 72 godzin oraz niezwłoczne powiadamianie osób,
których dane dotyczą.

4. Które przepisy mają zastosowanie w przypadku sprzeczności
postanowień z regulacjami obowiązującymi w innych krajach?
Przypadki sprzeczności pomiędzy RODO a przepisami obowiązującymi w krajach spoza UE
każdorazowo podlegają ocenie Inspektora Ochrony Danych oraz doradcy prawnego.

5. Jaki wpływ na RODO będzie miał Brexit?
RODO ma zastosowanie dla wszystkich spółek, które mają siedziby na terytorium UE oraz
których klientami są obywatele UE. Rozporządzenie ma charakter eksterytorialny, zatem ma
wpływ także na kraje spoza UE. Wielka Brytania wprawdzie planuje opuścić UE, ale i tak będzie
musiała przestrzegać RODO, aby móc nadal oferować swoje towary i usługi odbiorcom z UE,
m.in. w związku z okresem przejściowym do Brexitu. Będąc wciąż częścią UE, Wielka Brytania
będzie musiała przestrzegać rozporządzenia. Inną przyczyną takiej sytuacji jest eksterytorialny
charakter RODO. Spółki brytyjskie, które będą chciały kontynuować współpracę z UE po Brexicie,
będą musiały przestrzegać rozporządzenia, by uniknąć naruszenia praw ochrony danych.

6. Co oznacza zwrot „osoba, której dane dotyczą”?
Zgodnie z RODO, „osoba, której dane dotyczą” to dowolna osoba (możliwa do zidentyfikowania
osoba fizyczna), której dane osobowe są gromadzone. Może to być, na przykład, obecny lub były
inwestor, pracownik, kontrahent, niezależny doradca finansowy lub osoba powiązana, taka jak
uposażony, osoba upoważniona do składania podpisów, opiekun prawny, itp.

7. Czym są dane osobowe?
RODO ma zastosowanie dla danych osobowych, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną.
Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Do danych osobowych można zaliczyć, na przykład,
adres, DNA, nazwę profilu na Facebooku, fotografię lub innego rodzaju informację, która może,
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osobno lub w połączeniu z innymi informacjami, zostać wykorzystana do zidentyfikowania jednej
konkretnej osoby.
Istnieją także szczególne kategorie danych osobowych, takie jak informacje o wyznaniu,
orientacji seksualnej, pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, zdrowiu czy
członkostwie w związkach zawodowych, z którymi wiążą się szczególne wymagania w zakresie
ochrony danych.
Osoba fizyczna to osoba żyjąca — RODO NIE MA zastosowania do osób zmarłych ani do osób
prawnych, takich jak spółki czy organizacje dobroczynne.

8. Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy ochrony danych?
Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

9. Kogo dotyczą postanowienia RODO?
RODO ma zastosowanie dla wszystkich osób, których dane dotyczą przebywających na
terytorium któregokolwiek z 28 państw członkowskich UE lub jakiegokolwiek innego kraju, w
którym obowiązuje prawo państwa członkowskiego. Są to kraje należące do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli Islandia, Norwegia i Liechtenstein.
Nawet jeżeli dane osoby przebywającej na terytorium UE są przetwarzane POZA terytorium UE,
przepisy te wciąż mają zastosowanie, w zależności od wykonywanych czynności; przykładowo,
spółka z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która oferuje towary i usługi klientom z Niemiec,
będzie musiała przestrzegać postanowień RODO.
RODO obowiązywać będzie także spółkę z siedzibą w UE, będącą administratorem danych
osobowych należących do osób spoza UE.

10. Przebywam/mamy siedzibę poza terytorium UE; czy
rozporządzenie mnie/nas dotyczy?
W pewnych okolicznościach — tak. Jeżeli zarządzanie danymi osobowymi odbywa się na
terytorium UE (np. przez fundusz zarejestrowany w Luksemburgu), postanowienia RODO mają
zastosowanie, niezależnie od źródła takich danych osobowych czy miejsca, w jakim przebywa
osoba, której dane dotyczą.
Przepisy te dotyczą także osób przebywających w UE wyłącznie tymczasowo (np. podczas
urlopu), a także obywateli UE podróżujących do innych krajów.
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Należy pamiętać, że na zastosowanie przepisów RODO wpływ ma nie narodowość, ale miejsce
przetwarzania danych osobowych oraz osoba, które dane osobowe dotyczą.

11. Czy typ powiązania z FTI ma wpływ na zastosowanie przepisów
RODO?
RODO ma zastosowanie do wszystkich żyjących osób, niezależnie od typu powiązania ze spółką,
która gromadzi ich dane osobowe. Dlatego FTI będzie stosować postanowienia RODO w
stosunku do danych osobowych wszystkich osób, w tym inwestorów, pośredników,
dystrybutorów, brokerów i innych osób, niezależnie od ich powiązań z naszą spółką. Należy
jednak pamiętać, że różnice mogą pojawić się w tym jak stosowane są przepisy RODO, w
zależności od charakteru relacji czy innych mających zastosowanie przepisów, takich jak przepisy
dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub inne regulacje finansowe.

12. Czy muszę podjąć jakieś działania w związku z RODO? Czy coś się
zmieni z mojej perspektywy jako osoby, której dane dotyczą?
Osoba, której dane dotyczą powinna zapoznać się z naszą polityką dotyczącą prywatności, by
mieć świadomość jak wykorzystujemy, przechowujemy i przetwarzamy dane. Nasza relacja nie
ulega zmianie. Po prostu doprecyzowujemy Państwa prawa i obowiązki w odniesieniu do
gromadzonych przez nas Państwa danych jako inwestorów, partnerów biznesowych,
dystrybutorów, itp.
Prosimy o zapoznanie się z naszą zaktualizowaną „Polityką dotyczącą ciasteczek i prywatności”

13. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?
RODO wprowadza nowe prawa osób, których dane dotyczą i umacnia istniejące dotychczas
prawa:
 Prawo do informacji
 Prawo dostępu do danych osobowych
 Prawo do sprostowania danych osobowych
 Prawo do usunięcia danych — FTI nie może przechowywać danych dłużej niż to
niezbędne do realizacji celu, w jakim te dane zostały zgromadzone
 Prawo do bycia zapomnianym — Osoba, której dane dotyczą może, w określonych
okolicznościach, zażądać usunięcia swoich danych osobowych
 Prawo do sprzeciwu wobec określonych czynności o charakterze przetwarzania danych
osobowych (np. profilowania)
 Prawa do ograniczenia przetwarzania
 Prawo do przenoszenia danych
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14. W jaki sposób mogę skorzystać z przysługujących mi praw?
Aby skorzystać z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, należy skontaktować się z
FTI pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną, podając wszystkie informacje wymagane
w naszym ”Wniosku dot. Praw Podmiotu Danych”. Zalecane jest przesłanie do FTI wypełnionego
„Wniosku dot. praw Podmiotu Danych”, jednak z prawnego punktu widzenia możliwe jest
zożenie takiego wniosku w innej formie.
„Wniosek dot. praw Podmiotu Danych” można znaleźć w naszej „Polityce dotyczącej ciasteczek i
prywatności”.
Wnioskii korespondencję e-mailową należy kierować na adres:
DataProtectionOfficer@franklintempleton.com
Adres do kontaktu pocztą tradycyjną:
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.
Dw.: Inspektor Ochrony Danych
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luksemburg,
Wielkie Księstwo Luksemburga.
Numer faksu: +352 46 66 76
Otrzymany wniosek zostanie zweryfikowany i rozpatrzony, a następnie FTI zadecyduje czy może
przeprowadzić czynności wskazane we wniosku, potrzebuje dodatkowych informacji czy też nie
jest w stanie wykonać wniosku z jakiegokolwiek powodu. Zgodnie z przepisami, FTI powiadomi
wnioskodawcę o wykonaniu wniosku lub niemożności wykonania wniosku w ciągu 30 dni od
otrzymania prawidłowo wypełnionego „Wniosku dot. praw Podmiotu Danych”/pisemnego
wniosku zawierającego niezbędne informacje. Wszystkie wnioski, decyzje, czynności związane z
wykonaniem wniosków oraz wiadomości przesyłane pomiędzy spółką a osobą, której dane
dotyczą, będą rejestrowane i dokumentowane, a na żądanie mogą zostać udostępnione
organom nadzoru.

15. Nie współpracuję/nie współpracujemy bezpośrednio z FTI; gdzie
mam/mamy skierować „Wniosek dot. praw Podmiotu Danych”?
Wszyscy nasi klienci obsługiwani przez podmioty zewnętrzne mogą kierować wnioski
bezpośrednio do nas (patrz: pytanie nr 13) lub za pośrednictwem tych podmiotów
zewnętrznych, przesyłając do nich wypełnione formularze „Wniosku dot. praw Podmiotu
Danych” pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub faksem. Każdy wniosek jest rozpatrywany
indywidualnie.
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16. Jakie są założenia polityki przechowywania danych?
Dane osobowe będące przedmiotem zaktualizowanej polityki ochrony prywatności będą
przechowywane przez FTI tak długo, jak to niezbędne do realizacji celów, na potrzeby których
zostały zgromadzone, w zależności od podstawy prawnej zgromadzenia danych i/albo od tego,
czy przechowywania tych danych osobowych wymagają od FTI dodatkowe obowiązki
prawne/regulacyjne.
Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że dane osobowe będą przechowane przez cały czas trwania
naszej współpracy oraz przez okres wymagany na mocy przepisów prawa i regulacji dotyczących
obowiązków podatkowych, działalności spółek i usług finansowych. Okresy przechowywania
danych mogą być różne pod różnymi jurysdykcjami, ale w większości przypadków dane będą
przechowywane przez cały czas trwania naszej współpracy i przez 7-10 lat po jej zakończeniu, w
zależności od rodzaju przechowywanych danych.

17. W jaki sposób i komu przekazywane są informacje na temat tych
zmian w prawie ochrony danych?
W ramach globalnej inicjatywy FTI związanej z wdrożeniem postanowień RODO, wszyscy nasi
obecni inwestorzy i podmioty z nimi powiązane otrzymali taką informację oraz odnośniki do
zaktualizowanej polityki prywatności.
O tych zmianach poinformowane zostały także wszystkie właściwe osoby kontaktowe w
zespołach sprzedaży i marketingu FTI.
Inne osoby i podmioty, których te zmiany dotyczą, w tym inwestorzy instytucjonalni, zewnętrzni
agenci transferowi i operatorzy platform transakcyjnych dystrybutorzy, dostawcy usług,
zewnętrzne kancelarie prawne i członkowie zarządu także otrzymali informację o tych zmianach.

18. Jakie kroki zostały wewnętrznie podjęte przez FTI w celu
zapewnienia zgodności z RODO?
Na początku 2017 r., spółka FTI zainicjowała globalny program mający na celu wdrożenie
niezbędnych zmian i opracowanie solidnego planu zapewnienia zgodności we wszystkich
ustalonych obszarach do dnia wejścia rozporządzenia w życie. Programem objęte zostały
wszystkie obszary działalności na całym świecie, na które wpływ mają zmiany przepisów.
Najważniejsze obszary zmian ustalone przez FTI są następujące.
 Aktualizacja procesów biznesowych i funkcjonalności systemu w celu umożliwienia
obsługi „Wniosków dot. praw Podmiotu Danych”
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Ocena rozwiązań korporacyjnych w celu scentralizowania i monitorowania procesu
obsługi i monitorowania „Wniosków dot. praw Podmiotu Danych”
Formalne opracowanie charakterystyki stanowiska iInspektora Ochrony Danych we
współpracy z działem prawnym i działem zgodności działaności z prawem
Rozszerzenie istniejącej polityki ochrony danych w sposób zapewniający zgodność z
RODO
Współpraca ze dostawcami usług w zakresie zapewnienia obsługi „Wniosków dot. praw
Podmiotu Danych”

Podjęto także działania w celu zapewnienia gotowości jednostek organizacyjnych. Oto niektóre z
najważniejszych obszarów:
 Aktualizacja dokumentacji przeznaczonej dla klientów
 Przekazanie informacji osobom i podmiotom spoza spółki
 Opracowanie i dystrybucja polityki prywatności
 Przeprowadzenie przeglądów umów zawartych z partnerami biznesowymi i dostawcami
usług dla FTI oraz wprowadzenie niezbędnych zmian
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia, grupa Franklin powołała doświadczonego
Inspektora Ochrony Danych, które rezyduje w Luksemburgu i sprawuje nadzór nad wszystkimi
kwestiami związanymi z RODO.

19. Jakie działania podejmuje FTI na rzecz minimalizacji zakresu
przetwarzania danych osobowych?
FTI stale dąży do minimalizowania ilości danych, w sytuacjach, w których jest touzasadnione. W
ramach przygotowań do wdrożenia RODO, w FTI przeprowadzono przegląd mający
zweryfikować zgodność z nowymi, bardziej restrykcyjnymi wymaganiami. W ramach tego
przeglądu stwierdzono, że wszystkie dane gromadzone przez FTI spełniały kryteria gromadzenia
danych w związku z „prawnie uzasadnionym interesem”. FTI stale przegląda dane i stara się
usuwać dane zduplikowane, o ile tylko pozwalają na to zasady organizacyjne i obowiązujące
regulacje.

20. W jaki sposób FTI zapewni, by gromadzone dane były poprawne?
FTI zawsze przykłada dużą wagę do gromadzenia precyzyjnych danych. Jeszcze przed
pojawieniem się RODO, spółka stosowała wiele mechanizmów kontroli i procedur, by zapewnić
poprawność danych. Ustalono, że w związku z wejściem RODO w życie nie są konieczne żadne
dodatkowe działania w celu zapewnienia dokładności i poprawności danych gromadzonych
przez FTI.
W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek Państwa dane przechowywane przez FTI są nieprecyzyjne
lub niepoprawne, prosimy o kontakt (w dowolnej dostępnej formie) w celu wprowadzenia
9
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poprawek zgodnie z naszą standardową procedurą, np. poprzez zlecenie zmiany danych. Jeżeli
dane nie zostaną skorygowane prawidłowo lub w odpowiednim czasie, mogą Państwo
skorzystać z „Prawa do sprostowania danych”, składając „Wniosek dot. praw Podmiotu Danych”.

21. Jakie zabezpieczenia danych osobowych są stosowane przez FTI?
FTI stosuje szereg mechanizmów kontroli bezpieczeństwa informacji w celu zapewnienia
ochrony poufności, integralności i dostępności danych dotyczących inwestorów i spółek na
wypadek spodziewanych zagrożeń. Stosowane są także techniczne i organizacyjne środki
bezpieczeństwa chroniące prawa i wolności osób, których dane dotyczą (ze szczególnym
uwzględnieniem transparencji, dostępu do danych osobowych, informacji o źródłach danych
osobowych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia
przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych i prawa do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych). Zgodnie ze stosowaną polityką, obowiązkiem FTI jest także wdrożenie
odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony informacji poufnych,
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa i regulacjami.

22. Jak FTI postępuje z danymi otrzymywanymi od pomiotów
zewnętrznych?
W stosunku do danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych,
FTI stosuje te same zasady zapewnienia bezpieczeństwa, poprawności i minimalizacji co w
przypadku wszelkich innych gromadzonych danych.

23. Czy FTI jest podmiotem przetwarzającym dane lub
administratorem danych osobowych?
Zgodnie z postanowieniami RODO, instytucje gromadzące i przetwarzające dane osobowe są
administratorami danych osobowych lub podmiotami przetwarzającymi dane osobowe.
Postanowienia art. 4 rozporządzenia definiują administratora danych osobowych i podmiot
przetwarzający dane osobowe w następujący sposób:
 administrator „oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych”;
 podmiot przetwarzający „oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę
lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora”.
FTI ma wielu partnerów biznesowych, z którymi utrzymuje złożone relacje zależne od potrzeb
biznesowych. Różnorodny charakter tych relacji oznacza, że FTI jest administratorem lub
10
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współadministratorem danych osobowych w stosunku do niektórych partnerów, podczas gdy
dla innych jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe.

24. Jakie kary grożą za brak zgodności z RODO?
Brak zgodności z RODO po stronie FTI i podmiotów zewnętrznych może skutkować nałożeniem
kary do 20 mln euro lub równej kwocie odpowiadającej 4% całkowitego obrotu. To radykalne
zwiększenie kary w porównaniu z postanowieniami poprzednio obowiązującej dyrektywy.

25. Jakie są procedury reagowania na naruszenia przepisów w FTI?
Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów ochrony danych jest zgodne z RODO. W
sytuacjach, w których jest to prawnie wymagane, o wszelkich naruszeniach informowane są
właściwe osoby, których dane dotyczą,

26. Jakie zmiany zostały wprowadzone w dokumentacji przeznaczonej
dla klientów?
Odpowiednie zmiany związane z RODO zostały wprowadzone przez FTI we wszystkich
dokumentach, na które postanowienia RODO mają wpływ, w tym w formularzach i prospektach
funduszy objętych rozporządzeniem.

27. Czy umowy dystrybucji zostały zmienione?
Stosowany przez FTI wzór umowy dystrybucji został zmieniony poprzez dodanie krótkiego
punktu dotyczącego RODO.
Wprowadzanie poprawek nie jest planowane w przypadku większości zawartych dotychczas
umów, ponieważ umowy te nakładają już na dystrybutorów ogólny obowiązek przestrzegania
„wszelkich obowiązujących przepisów”.
FTI wprowadziła jednak zmiany w umowach z tymi dystrybutorami będącymi podmiotami
przetwarzającymi dane osobowe, np. z naszymi dystrybutorami we Włoszech i w Polsce.

28. Czy oświadczenia i informacje natury prawnej zostały
zaktualizowane?
Do informacji natury prawnej dotyczących zewnętrznej komunikacji pocztą elektroniczną został
dodany odnośnik do polityki FTI dotyczącej prywatności i ciasteczek.
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29. Czy konieczne są zmiany w zawartych umowach ze dostawcami
usług dla FTI?
Dostawcy usług, z którymi FTI współpracuje oraz którzy podlegają RODO będą musieli

podpisać aneksy do standardowych umów, które będą dotyczyć kwestii związanych z
RODO. Przedmiotowe działania mają na celu zapewnienie przestrzegania postanowień
RODO przez te podmioty, o ile pełnią funkcję podmiotów przetwarzających dane.

30. Kim są osoby, których dane osobowe gromadzone przez FTI
dotyczą, jakiego rodzaju dane osobowe są gromadzone i dlaczego
oraz w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane i udostępniane?
Prosimy o zapoznanie się z „Polityką dotyczącą ciasteczek i prywatności” , która jest dostępna
tutaj w różnych wersjach językowych.
Dane osobowe są gromadzone z kilku powodów:
 Zgoda na gromadzenie danych wyrażona przez osobę, której dane dotyczą
 Konieczność gromadzenia danych osobowych na potrzeby wykonania postanowień umowy
 Obowiązki wynikające z regulacji
 Ochrona istotnych interesów osoby
 Ochrona interesu publicznego
 Ochrona prawnie uzasadnionych interesów

31. Czy FTI przekazuje dane swoim podwykonawcom?
Model biznesowy FTI wymaga korzystania z usług podwykonawców. Na potrzeby prowadzonej
działalności, FTI udostępnia dane osobowe odpowiednim podwykonawcom. Wszystkie umowy z
tymi podwykonawcami zostały zaktualizowane poprzez zapewnienie tego samego poziomu
ochrony i tych samych praw, jakie zapewnia FTI.

32. Czy dane osobowe gromadzone przez FTI są przekazywane poza
EOG? Jeżeli tak, to dlaczego i w jaki sposób zapewniona jest
zgodność z RODO?
Dane mogą być przekazywane lub udostępniane pomiędzy biurami w UE i poza UE za
pośrednictwem systemów komunikacji wykorzystywanych przez FTI, włącznie z pocztą
elektroniczną i systemem SharePoint.
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Więcej informacji można znaleźć w „Polityce dotyczącej ciasteczek i prywatności”.

33. Z kim należy się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji?
W pierwszej kolejności należy skorzystać z dostępnych form komunikacji z nami, np. kontaktując
się z lokalnym biurem obsługi klientów i sprzedawców lub z zespołem ds. sprzedaży i
marketingu.
Jeżeli nie uzyskają Państwo pomocy, zostaną Państwo skierowani do właściwego wewnętrznego
Koordynatora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. Ochrony Danych.
Bardziej złożone pytania można także kierować do Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się bezpośrednio, pisząc na adres:
DataProtectionOfficer@franklintempleton.com
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