
DEKLARACJA O PRZYSTĄPIENIU DO PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO  

Ja, niżej podpisany(a) 

01: Nazwisko    02: Imię 

03: Drugie imię   04: Data urodzenia   05: PESEL 

06: Legitymujący(a) się: dowodem osobistym   ,  paszportem   ,  innym dokumentem tożsamości      ………………………….………………………………………………………………………….…….…….…… 

07: Seria i numer dokumentu tożsamości 

Adres miejsca zamieszkania: 

08: Ulica        09: Nr domu    10: Nr mieszkania 

11: Miejscowość   12: Kod pocztowy         13: Poczta 

14: Kraj        15: Telefon kontaktowy  

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania): 

16: Ulica        17: Nr domu    18: Nr mieszkania 

19: Miejscowość   20: Kod pocztowy         21: Poczta 

22: Kraj 

zatrudniony(a)przez   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..….    23: Kod pracodawcy 

z siedzibą w   …………………………………………………………………………………………………………… przy ul. …………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………………………….…… 

zwanego dalej „pracodawcą” oświadczam co następuje:   

1. Dobrowolnie deklaruję wolę przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego pracodawcy.

2. Zapoznałem(am) się z treścią obowiązującej Umowy Zakładowej będącej podstawą funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego pracodawcy i akceptuję jej warunki.

3. Znana jest mi treść:

1) Statutu Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”,

2) Statutu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A.

4. Stanę się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego pracodawcy i jednocześnie Członkiem Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” na warunkach określonych w Umowie 

Zakładowej, Statucie Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” oraz niniejszej deklaracji, po upływie jednego miesiąca od złożenia niniejszej deklaracji i przyjęciu jej przez pracodawcę, 

chyba że pracodawca potwierdzi na piśmie przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego w terminie wcześniejszym.

5. W ramach pracowniczego programu emerytalnego deklaruję składkę dodatkową:   Tak     ,               Nie 

24: Miesięczna składka dodatkowa PLN 

6. Upoważniam pracodawcę do naliczania, potrącania z wynagrodzenia oraz odprowadzania na rachunek prowadzony przez Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” zadeklarowanej przeze mnie

składki dodatkowej.

7. Deklaruję wniesienie akcji pracodawcy na swój rachunek ilościowy w Pracowniczym Funduszu Emerytalnym „Nowy Świat” 1) :    Tak     ,               Nie

25: Liczba akcji pracodawcy        sztuk. 

8. Zgodnie z § 68 oraz § 69 Statutu Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”  (Fundusz), ja niżej podpisany(a) 

26: wyrażam zgodę 2)       ,                  nie wyrażam zgody 3) 

na przesyłanie informacji wyłącznie w formie elektronicznej na konto pocztowe Członka Funduszu na udostępnionej przez Fundusz stronie internetowej:

www.prte.pl (https://prte.pekao-fs.com.pl/webcdm/Login.html), do której dostęp jest zabezpieczony i chroniony unikalnym identyfikatorem (Loginem): 

Login stanowi nr rachunku Członka Funduszu, oraz hasłem: 

Hasło stanowi unikalny numer PIN nadawany Członkowi Funduszu przez Fundusz umożliwiający indywidualny i zdalny dostęp do rachunku on-line. 

Zakres informacji przesyłanej w formie elektronicznej jest tożsamy, co do układu i treści z informacją przesyłaną w formie pisemnej zwykłą przesyłką listową. W formie elektronicznej jest przesyłana:

- coroczna informacja o środkach znajdujących się na rachunku Członka Funduszu, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat

transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu,

- informacja określająca pieniężną wartość środków zgromadzonych na rachunku Członka Funduszu sporządzana na żądanie Członka Funduszu.

Oświadczam, że akceptuję „Warunki użytkowania Serwisu internetowego ON-LINE Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat””, które dostępne są na stronie internetowej pod adresem

www.prte.pl.

9. Osoby uprawnione do otrzymania w przypadku mojej śmierci środków zgromadzonych na moim rachunku prowadzonym przez Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” w ramach

pracowniczego programu emerytalnego,    zostały      ,               nie zostały                   przeze mnie wskazane w niniejszej deklaracji. 

1) jeżeli przewiduje to Umowa Zakładowa 

2) Członek Funduszu ma w każdej chwili prawo do cofnięcia zgody uprzednio wyrażonej (w celu cofnięcia zgody należy złożyć stosowne oświadczenie za pośrednictwem pracodawcy/byłego pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny)

3) Członek Funduszu ma w każdej chwili prawo do wyrażenia zgody na przesyłanie informacji wyłącznie w formie elektronicznej (w celu wyrażenia zgody należy złożyć stosowne oświadczenie za pośrednictwem pracodawcy/byłego pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny)

Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, wielkimi literami, pismem drukowanym - instrukcja wypełniania druków formularzy PFE Nowy Świat jest dostępna na www.prte.pl 
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Dane Uposażonego  27: Udział procentowy w świadczeniu oznaczony liczbą całkowitą % 

28: Nazwisko    29: Imię 

30: Drugie imię   31: Data urodzenia   32: PESEL 

Adres miejsca zamieszkania: 

33: Ulica         34: Nr domu    35: Nr mieszkania 

36: Miejscowość   37: Kod pocztowy          38: Poczta 

39: Kraj         40: Telefon kontaktowy  

Dane Uposażonego  41: Udział procentowy w świadczeniu oznaczony liczbą całkowitą   % 

42: Nazwisko    43: Imię 

44: Drugie imię   45: Data urodzenia   46: PESEL 

Adres miejsca zamieszkania: 

47: Ulica   48: Nr domu    49: Nr mieszkania 

50: Miejscowość   51: Kod pocztowy          52: Poczta 

53: Kraj         54: Telefon kontaktowy  

10. Oświadczam, że otrzymałem(am) od pracodawcy kopię złożonej przeze mnie deklaracji o przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego oraz kopię obowiązującej Umowy Zakładowej. 

11. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest pracodawca i Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Mysia 2, 

2) moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

a) wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), 

b) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, 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,

3) odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: Agent Transferowy prowadzący rejestr Członków Funduszu, Depozytariusz, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia 

dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem, 

4) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych 

terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa, 

5) mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, w tym do celu marketingu bezpośredniego lub profilowania, 

6) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również do przeniesienia danych, 

7) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym oraz członkostwa w Funduszu, a brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż chcąc skorzystać z przysługujących mi praw, o których mowa w podpunktach 5 i 6, należy złożyć pisemny wniosek za pośrednictwem pracodawcy. 

12. Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej i złożone oświadczenia są prawdziwe i zostały prawidłowo zapisane oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z podania nieprawdziwych lub nieprawidłowo zapisanych danych.

13. Informacja o rozpatrywaniu reklamacji przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A.: 

Klient zgłaszający zastrzeżenia dotyczące usług, świadczonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A. (Towarzystwo) lub zarządzany przez nie Pracowniczy Fundusz Emerytalny 

„Nowy Świat”, może złożyć reklamację. 

Reklamacje mogą być składane: 

- korespondencyjnie na adres: Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, 

- osobiście (w formie pisemnej lub ustnie) w siedzibie Towarzystwa znajdującej pod adresem korespondencyjnym Towarzystwa,

- telefonicznie pod numerem: 22 310 04 54. 

Odpowiedź na reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nie później niż w terminie 60 dni od otrzymania reklamacji. 

Odpowiedź na reklamację jest udzielana w postaci papierowej na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji, a w przypadku nie wskazania tego adresu, na adres korespondencyjny przypisany do rachunku Członka Funduszu. Odpowiedź na reklamację 

może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta na wskazany we wniosku adres e-mail. 

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Klient może skorzystać z instytucji mediacji 

albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów. 

Towarzystwo i Fundusz podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Szczegółowe informacje dotyczące rozpatrywania reklamacji przez Towarzystwo dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.prte.pl.

Otwarcie rachunku Członka Funduszu następuje, po przystąpieniu pracownika do pracowniczego programu emerytalnego, 
następnego dnia roboczego przypadającego po dniu otrzymania przez Fundusz niniejszej deklaracji. 

55: Podpis pracownika         Pracodawca potwierdza: 

56: Złożenie przez pracownika w dniu    deklaracji o przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego pracodawcy; 

57: Przyjęcie niniejszej deklaracji przez pracodawcę i tym samym przystąpienie pracownika do pracowniczego programu emerytalnego w dniu 

58: Pieczęć firmowa i podpis osoby reprezentującej pracodawcę  

   dzień                miesiąc                               rok 

  dzień    miesiąc    rok 
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Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, wielkimi literami, pismem drukowanym - instrukcja wypełniania druków formularzy PFE Nowy Świat jest dostępna na www.prte.pl 
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