INFORMACE PRO KLIENTY A POTENCIÁLNÍ KLIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Ve smyslu ustanovení článku 13 a 14 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/79 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o
volném pohybu takovýchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) ve spojení se zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a
doplnění některých zákonů v platném znění má společnost International Investment Platform, o.c.p., a.s., jako správce osobních údajů svých klientů, kterým poskytuje
investiční službu nebo vedlejší službu (dále jen „investiční služba“) při výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry ve smyslu zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papírech
a investičních službách a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění povinnost plnit si informační povinnost vůči Klientovi nebo potenciálnímu klientovi jako
dotčenné osobě (dále jen „dotčená osoba“ nebo „ klient“).
2. Správce
International Investment Platform, o.c.p., a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 771 801, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu
Bratislava I, oddíl: Sa, vložka číslo: 4532/B (dále jen „Obchodník“)
3. Pověřenec
Osobou pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů u Obchodníka je Data Protection Officer (dálej jen „DPO“). Dotčená osoba může uplatnit svá práva v oblasti ochrany
osobních údajů, podat podněty a/nebo otázky týkající se zpracování osobních údajů nebo jiné související otázky u DPO následujícími způsoby:
a) písemně e-mailem zaslaným na adresu: dpo@iiplt.com,
b) písemně na adresu sídla obchodníka,
c) osobně ústní formou do protokolu, ze které musí být zřejmě, kdo právo uplatnil, čeho se domáháte a kdy a kdo vyhotovil protokol, jeho podpis a Váš podpis: kopii protokolu
Vám odevzdáme.
4. Účel, právní základ a doba uchování osobních údajů
Účel zpracování Vašich osobních
údajů

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Pokytování a vykonávání investiční Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 bod 1. písm . b) a c)
služby v rozsahu povolení Národní nařízení GDPR, zákon 566/2001 Z.z. o cenných papírech a investičních službách a o
banky Slovenska
změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a jiné relevantní
právní předpisy. Na zpracování osobních údajů na tento účel se nevyžaduje souhlas
dotčené osoby
Vnitřní administrativní účely
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 bod 1. písm. f)
nařízení GDPR Na zpracování osobních údajů na tento účel se nevyžaduje souhlas
dotčené osoby
Plnění našich zákonných povinností Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 bod 1. písm c)
– např. vedení účetnictví, správa
nařízení GDPR a zvláštní právní předpisy. Na zpracování osobních údajů na tento účel
registrů, poskytování sočinnosti
se nevyžaduje souhlas dotčené osoby
orgánům veřejné moci, FATCA, CRS
Vyřizování stížností
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 bod 1. písm. b) a c)
nařízení GDPR. Na zpracování osobních údajů na tento účel se nevyžaduje souhlas
dotčené osoby
Předcházení a odhalování
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 bod 1. písm. c)
legalizace příjmů z trestné činnosti nařízení GDPR, zákon č . 297/2008 Z.z. o ochraně před legalizací příjmů z trestní
a financování terorismu
činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně doplnění některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na zpracování osobních údajů na tento účel se
nevyžaduje souhlas dotčené osoby
Ochrana a domáhání se práv
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 bod 1. písm. c) a f)
obchodníka
nařízení GDPR a zákon 566/2001 Z.z. o cenných papírech a investičních službách a
o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na zpracování
osobních údajů na tento účel se nevyžaduje souhlas dotčené osoby
Zaznamenávání a uchovávání
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 bod 1. písm. c)
klientské komunikace
nařízení GDPR a zákon 566/2001 Z.z. o cenných papírech a investičních službách a
o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na zpracování
osobních údajů na tento účel se nevyžaduje souhlas dotčené osoby.
Přímý marketing – informování
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 bod 1. písm.
našich stávajících klientů o
f) nařízení GDPR (oprávněný zájem), přičemž takové zpracování provádíme v
novinkách týkajících se jejich
zájmu zkvalitnění a personifikace služeb, které Vám poskytujeme. Vůči takovému
smlouvy a našich produktů a
zpracování máte právo kdykoli namítat.
služeb, které mají nebo které
souvisejí s takovými produkty nebo
službami
Marketing
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 bod 1. písm. a)
nařízení GDPR (souhlas) Souhlas je poskytovan dobrovolně a není podmínkou
poskytnutí služby.
Zabezpečení funkčnosti webových Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 bod 1. písm. a)
služeb (cookies)
nařízení GDPR

Doba uchovnání údajů
Po dobu trvání smlouvy a
nejméně 10 let od skončení
smlouvy
Po dobu trvání smlouvy a
nejméně 10 let od skončení
smlouvy
Doba uchování osobních
údajů je stanovena ve
zvláštních předpisech
Po dobu trvání smlouvy a
nejméně 10 let od skončení
smlouvy
5 let od skončení
smluvního vztahu nebo od
uskutečnění obchodu
Po dobu trvání smlouvy a
nejméně 10 let od skončení
smlouvy
5 let, na žádost NBS 7 let

Po dobu trvání smlouvy,
resp. dokud nenamítáte
vůči takovému zpracování

Do uplynutí doby uvedené
v souladu, resp. do odvolání
souhlasu
Session cookies – po
opuštění stránky se vymažou
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5. Vaše osobní údaje Obchodník získává především od Vás, a to zejména v procesu i) Právo požádat o prokázání totožnosti osoby pověřené získáváním osobních údajů
uzavírání smluv a během jejího trvání. Vaše osobní údaje můžeme získat i od jiných osob, j) Pokud osobní údaje nebyly získány od dotčené osoby, má dotčená osoba právo
je-li to nezbytné pro doplnění našich závazků. Klient má ve smyslu zákona o cenných
získat informaci z jakého zdroje pocházejí její osobní údaje, případně informace o
tom, zda údaje pocházejí z veřejně přístupných zdrojů.
papírech povinnost nám poskytnout a umožnit získat kopírováním, skenováním nebo
jiným zaznamenáváním osobní údaje jakož i další údaje požadované námi a je povinen k) Právo podat stížnost na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
poskytnout i informace o aktualizaci osobních údajů případně doplnit chybějící údaje.
Nemá-li dotčená osoba způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, svá práva
6. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů
může uplatnit její zákonný zástupce. Pokud dotčená osoba nežije, její práva, která měla
Vaše osobní údaje můžou být poskytnuté zejména:
podle právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, může uplatnit osoba blízká.
6.1 Členům skupiny Deja Group:
– SFM Group International S.A., Lucemburské velkovévodství
8. Obchodník používá automatizované nástroje na zpracování osobních údajů
– Cornhill Management Honk Kong Limited, Hong Kong, Čínska lidová republika. (profilování). Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních
6.2 Dalším subjektem:
údajů, které sestává z použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních
– finančním agentem v sektoru kapitálového trhu,
aspektů týkajících se fyzické osoby, především analýzy nebo předvídání aspektů
– AML agentem zabezpečujícím plnění povinností v oblasti legalizace příjmů z klienta souvisejících s jeho majetkovými poměry, osobními preferencemi, zájmy,
trestné činnosti a financování terorismu,
spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem, a to zejména pro účely seznámení
– společnostem, které jednají za a ve prospěch naší společnosti v souvislosti klienta s aktuálním produktovým portfoliem Obchodníka tak, aby produkty odpovídaly
s uplatňováním práv včetně společností zajišťujících soudní a mimosoudní individuálním finančním, sociálním a jiným potřebám klienta a pro účely identifikování
vymáhání pohledávek,
potenciálních podvodů a problémů v oblasti FATCA, CRS a v oblasti ochrany před
– poradenským a auditorským společnostem,
legalizací příjmů z trestné činnosti a financováním terorismu. V případě rozhodnutí
– společnostem zabezpečujícím služby v oblasti informačních technologií,
založeného výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování
– společnostem zabezpečujícím služby ukládání, archivace a likvidace dokumentů, máte práva uvedená v bodě 7 písm. h) tohoto dokumentu.
– společnostem zabezpečujícím tiskové služby, zpracování a zasílání korespondence
9. Osobní údaje nebudou zveřejněné.
mezi naší společností a dotčenými osobami,
– společnostem zabezpečujícím poskytování služeb call centra,
– příjemci poskytující Obchodníkovi služby související s prováděním platebního 10. Přenos osobních údajů
Obchodník předpokládá, že uskuteční přenos vašich osobních údajů výše uvedeným
styku podle zvláštního předpisu.
příjemcům osobních údajů do zemí Evropské unie, zemí, které jsou smluvní stranou
Orgány veřejné moci a jiné subjekty, kterým se poskytují osobní údaje, v souladu se Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska (osobám uvedeným v bodě
zákonnou povinností nejsou ve smyslu GDPR považovány za příjemce.
6. těchto informací). Do třetích zemí uskutečníme přenos osobních údajů, pouze pokud
Evropská komise rozhodla, že tyto země zaručují přiměřenou úroveň ochrany nebo
V průběhu trvání zpracování osobních údajů může dojít ke změně kategorií příjemců neexistuje-li takové rozhodnutí, tak tehdy, pokud Obchodník nebo zpracovatel poskytl
resp. společností uvedených výše, přičemž obchodník je oprávněný tento seznam měnit přiměřené záruky a zároveň pokud dotčená osoba má k dispozici vymahatelná práva a
a doplňovat. Na tomto místě je vždy zveřejněn aktuální seznam příjemců.
účinné právní prostředky nápravy. V případě, že dotčená osoba pochází ze třetí země a
smlouva byla uzavřena ve třetí krajně a není splněna některá z možností uvedených v
7. Práva dotčené osoby
předchozí větě, Obchodník uplatňuje výjimku pro zvláštní situace ve smyslu ustanovení
a) Právo získat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud slánku 49 ods. 1 písm. b), c) nebo e) Nařízení GDPR.
tomu tak je, právo získat přístup k těmto osobním údajům spolu s informacemi
11. Kategorie zpracovaných osobních údajů
uvedenými v tomto poučení
b) Právo na opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních Rozsah, případně seznam zpracovaných osobních údajů klientů, je určen příslušnými
právními předpisy, dále vyplývá ze smluvní dokumentace nebo je uveden v souhlasu
údajů.
c) Právo na vymazání (zapomenutí) Vašich osobních údajů za podmínek stanovených se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme v takovém rozsahu, jaký
v GDPR pokud:
je nezbytný pro splnění účelu jejich zpracování. Jedná se zejména o údaje související s
– osobní údaje nejsou potřebné na daný účel
totožností, transakční, demografické údaje a údaje o finanční situaci.
– dotčená osoba odvolá souhlas
– dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů a oprávněné zájmy správce 12. Cookies
nepřevažují nad oprávněnými zájmy dotčené osoby nebo dotčená osoba namítá Soubory Cookies jsou malé textové soubory, zaslané a uložené ve vašem zařízení
zpracování pro účely přímého marketingu
(počítači nebo jiném zařízení s přístupem na internet), které používáme při procházení
– osobní údaje jsou zpracovány nezákonně
internetových stránek. Soubory cookies nepoškozují Vaše zařízení, které používáte při
– byla splněna zákonná povinnost
procházení internetových stránek.
d) Právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:
– je napadena správnost osobních údajů, a to během období ověřování jejich Obchodník na své internetové stránce používá pouze cookies, které jsou nezbytné pro
správnosti,
správné fungování internetové stránky. Jedná se o tzv. dočasné cookies (session), které
– zpracování je protizákonné a dotčená osoba namítá proti vymazání osobních se po opuštění internetové stránky vymažou. Na tyto cookies není nutný vás souhlas.
údajů a místo toho žádá omezení jejich použití,
– Obchodník nepotřebuje osobní údaje na účely zpracování, ale potřebuje je dotčená Obchodník používá cookies pouze v případě přihlašování se do Online Access, a to
osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování nároků.
konkrétně ASP.NET_Sessionld. Soubor cookie umožňující uložení identifikátoru relace
– dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů, a to až do ověření, či uživatele a po opuštění stránky vymaže.
oprávněné zájmy Obchodníka převažují nad oprávněnými zájmy dotčené osoby
e) Právo získat osobní údaje, které se týkají dotčené osoby, a které poskytla a právo
předat tyto údaje dalšímu správci pokud je to technicky možné
f) Právo namítat proti zpracování osobních údajů
g) Právo namítat proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
h) Právo u nás namítat a nepodrobit se našemu rozhodnutí, které by mělo pro Vás
právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně
na základě úkonů automatizovaného zpracování osobních údajů. Máte právo nás
požádat o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované
formy zpracování, přičemž my jsme povinni takové žádost vyhovět a to tak, že
rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí budou mít naši zaměstnanci. O způsobu
přezkoumání a výsledku zjištění Vás budeme informovat ve lhůtě do 30 dnů od
obdržení žádosti.
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