Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů / Privacy Notice
Řádně zpracovávání Vašich osobních údajů je pro naši společnost stejnou prioritou jako řádné
poskytování investičních služeb a činností. Tento dokument Vám poskytne informace především o tom,
jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních
údajů, jakož i další informace týkající se zpracování osobních údajů.
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1. O nás – provozovatel osobních údajů, zodpovědná osoba a kde nás můžete kontaktovat
Provozovatelem osobních údajů je společnost CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., IČ: 36 853 054, se
sídlem Pribinova 6, 811 09 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl
Sa, Vložka číslo 4295/B (dále také jako „Společnost“). Pokud máte jakoukoliv otázku ohledně zpracování
Vašich osobních údajů, včetně uplatnění Vašich práv jako dotčené osoby (pozn. Dotčenou osobou je
každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají), můžete se na nás obrátit buď přímo na tel. č.
+421 2 210 099 86 nebo písemně na e-mailové adrese compliance@capitalmarkets.sk nebo na adrese
sídla Společnosti ve smyslu ORSR.
Odpovědnou osobou je osoba pověřená představenstvem společnosti. Odpovědnou osobu můžete
kontaktovat na výše uvedených kontaktních kanálech.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom vám poskytovali profesionální služby, přičemž
rozsah osobních údajů je určen obecně závaznými právními předpisy. Pokud Vaše údaje zpracovávám e
na základě Vašeho souhlasu seznam, resp. rozsah údajů je uveden přímo v souhlasu.
Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
Identifikační a kontaktní údaje: zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, korespondenční adresa,
rodné číslo (pokud je přiděleno), datum narození, místo narození, státní příslušnost, druh a číslo dokladu
totožnosti, platnost dokladu totožnosti, záznam o omezení způsobilosti k právním úkonům , kontaktní
telefonní číslo, adresa elektronické pošty, podpisový vzor, zda potenciální klient / klient je politicky
exponovanou osobou / sankcionovanou osobou, daňová rezidence, případně jiné osobní údaje, jejichž
zpracování vyžadují zvláštní právní předpisy.
Pokud je právní úkon proveden na základě zmocnění, dochází ze strany Společnosti i ke zpracování
osobních údajů zmocněnce, a to v přiměřeném rozsahu jako v případě fyzické osoby klienta. Uvedené se
vztahuje i na případ zastoupení zákonným zástupcem v případě právního úkonu dítěte, kdy dochází
zároveň ke zpracování osobních údajů tohoto zákonného zástupce. Účelem tohoto zpracování je zejména
identifikace a ověření identifikace klientů a jejich zástupců, uzavírání smluvních vztahů a plnění smluv a
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

závazků v souvislosti s poskytováním investičních služeb, investičních činností a vedlejších služeb.
Společnost může za účelem prevence a odhalování trestných činů zpracovávat i osobní údaje konečného
uživatele výhod, resp. osoby, která je vlastníkem finančních prostředků, které mají být použity při
realizovaném obchodě nebo osoby v koho jménem / na koho účet je obchod prováděn.
Sociodemografické údaje: umožňující nabídnout Vám finanční produkty a služby vyhovující Vašim
potřebám typu věk, vzdělání, povolání, rodinný stav, příjmy a výdaje.
Geolokalizační údaje: IP adresy.
Transakční údaje: informace o platbách, a to jednorázových i pravidelných, bankovní spojení IBAN.
Záznamy telefonních hovorů, elektronické komunikace a jiné interakci s Vámi: záznamy za účelem
zvyšování kvality i záznamy, jejichž povinnost uchovávání vyplývá ze zákona č. 256/2004 Sb. o
podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 25. dubna 2016, kterým se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (MIFID II), pokud jde o organizační
požadavky a podmínky investičních společností, jakož i o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
Seznam, resp. rozsah osobních údajů zpracovávaných Společností stanoví zvláštní předpisy zejména
zákon č. 256/2004 Sb. O podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
ako „ZoCP“), zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZFSFP“), zákon č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií a finančných účtoch na účely
správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základě kterých
dochází ke zpracování osobních údajů bez souhlasu dotčené osoby (např. potenciálního klienta / klienta).

3. Na jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a jaký je právní základ zpracování
osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zásadou minimalizace zpracování údajů v nezbytném
rozsahu, přičemž většina zpracovávání je odůvodněna tím, že tyto údaje potřebujeme k poskytnutí
požadovaného investičního produktu nebo investiční služby.
Právní základ: Společnost získává a zpracovává poskytnuté osobní údaje jako provozovatel v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a s § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dále také
„ZoOOÚ“) (a to zejména § 13 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. f)), zákon č. 110/2019 Sb. o
zpracování osobních údajů, jakož i v souladu se zněním specifických zákonů.

Zpracování bez souhlasu dotčené osoby
Účelem zpracování na základě právního základu uvedeného v článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR –
„zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Žádost tohoto subjektu údajů“
Společnost je oprávněna bez souhlasu klienta zpracovávat jeho osobní údaje, pokud je to nezbytné pro
plnění smlouvy, jejíž je klient stranou nebo v předsmluvních vztazích k provedení opatření před
uzavřením smlouvy na žádost dotčené osoby. Zároveň v souvislosti s uzavíráním smluvního vztahu nebo
provedení transakce je Společnost oprávněna získávat osobní údaje kopírováním, skenováním nebo jiným
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 20706880
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419

zaznamenáváním z dokladu totožnosti na základě zvláštních zákonů (např §73a ZoCP). Bez těchto údajů
bychom nemohli smlouvu s vámi uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva. Vaše údaje tedy
získáváme za účelem uzavírání, evidence a správy smluv a transakcí, pokynů.
Odmítnutí poskytnutí osobních údajů ve smyslu tohoto právního základu může mít za následek
neuzavření smlouvy a nemožnost poskytnutí služby nebo produktu, resp. další následky stanovené
právními předpisy.
Účelem zpracování na základě právního základu uvedeného v článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR
„zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“
Jako obchodník s cennými papíry máme řadu povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy.
Proto Vaše údaje zpracováváme iv případech, pokud nám tuto povinnost ukládá zvláštní zákon, zejména /
ne však výlučně:
-

-

zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu,
zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií a finančných účtoch na účely správy
daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,
nařízení 2017/565 kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65 / EU,
pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků, jakož i o
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65 / EU o trzích finančních nástrojů (tzv.
MIFID II),
nařízení Evropského parlamentu a Rady 600/2014 / EU o trzích finančních nástrojů (tzv.MIFIR)
The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA),
opatření Národní banky Slovenska.

Účelem zpracování na základě zvláštních zákonů je zejména:
i) zřízení účtu a poskytování dalších klientem požadovaných služeb, ii) uzavírání, provádění a následná
kontrola obchodů mezi Společností a klienty, na účel identifikace klientů a jejich zástupců, na účel
ochrany a domáhání se práv Společnosti vůči klientům, na účel zdokumentování činnosti Společnosti, na
účely dohledu a na plnění si úkolů a povinností Společnosti ve smyslu ZoCP podle §73a a §75, iii)
provedení péče ve vztahu ke klientovi a pro účely zjišťování neobvyklé obchodní operace ve smyslu § 10
a § 19 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, iv) poskytnutí
informací o finančních účtech s cílem správného vyměření daňové povinnosti ve smyslu §19 zákona č.
359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch pre účely správy daní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v) výměna informací týkajících se zprostředkovaných finančních služeb
mezi finančním agentem a Společností ve smyslu ZFSFP.
Naše Společnost může stejně zpracovávat osobní údaje na základě přímo vykonatelného právně
závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, dále na
základě ustanovení zvláštního zákona nebo na základě souhlasu klienta jako dotčené osoby se
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zpracováním jejích osobních údajů.
Za účelem, abychom si plnili zákonné povinnosti, jste povinni nám poskytnout požadované informace a
dokumenty jako nás i oznámit o jakýchkoliv změnách. Bez těchto údajů a dokladů nejsme oprávněni Vám
poskytovat požadované investiční služby.
Účelem zpracování na základě právního základu uvedeného v článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR
„zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů pňíslušného správce či třetí strany, kromě
pňípadů, kdy pňed těmito zájmy mají pňednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů
vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě“
Oprávněným zájmem Společnosti je např. informovat Vás o informacích souvisejících s poskytovanou
službou, nabízet Vám služby a produkty Společnosti, obhajoba právních nároků, soudní spory a
mimosoudní vymáhání pohledávek, statistické účely, interní reporting apod ..
Účelem jsou tedy i marketingové aktivity tj. - poskytování a posílání reklamních, propagačních a
marketingových materiálů za účelem zjišťování zájmu v oblasti investování, včetně telefonické
komunikace, posílání zpráv elektronické pošty (včetně krátkých zpráv).
Společnost před zpracováním osobních údajů na tomto právním základě zohledňuje skutečnost, zda její
právní zájmy nepřeváží zájmy a práva dotyčné osoby, resp. zda jsou v rovnováze, zda je její záměr
oprávněný a zda je zpracování na tomto právním základě nezbytné. Dále Společnost bere v úvahu
přiměřené očekávání dotčených osob, zda mohou očekávat zpracování osobních údajů ze strany
Společnosti.
Zpracování osobních údajů pro tento účel se váže na dobu trvání smluvního vztahu, resp. Dobu uplynutí
promlčecích, resp. prekluzivních lhůt vyplývajících z tohoto smluvního vztahu.
V případě, že není mezi Společností a klientem smluvní vztah, Společnost bude zpracovávat osobní údaje
na nezbytně nutnou dobu, dokud bude splňovat zákonné předpoklady oprávněného zájmu, resp.
maximálně po dobu 1 roku ode dne zpracování osobních údajů nebo do momentu, dokud klient neuplatní
své právo namítat takové zpracování osobních údajů, podle toho která skutečnost nastane dříve.
Na zpracování ve smyslu tohoto bodu se nevyžaduje souhlas klienta. Klient má právo namítat takové
zpracování, s následkem omezení zpracování ze strany Společnosti, resp. v případě marketingu námitka
znamená ukončení zpracování osobních údajů pro tento účel.

Zpracování se souhlasem dotčené osoby
Účelem zpracování na základě právního základu uvedeného čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR - „subjekt
údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů“
Pokud osobní údaje klienta nejsou zpracovávány na základě výše uvedených důvodů (příp. Jiných důvodů
v souladu s GDPR, např. Je to nezbytné pro ochranu majetku klienta), osobní údaje zpracováváme pouze
na základě Vašeho souhlasu, a to v rozsahu a na účel uvedený v souhlasu. Udělený souhlas je dobrovolný
a může být kdykoliv odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávaných dat před jeho
odvoláním. Doba zpracování je uvedena přímo v souhlasu.

4. Doba na kterou zpracováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání Vaší smlouvy se Společností. Po ukončení smluvního
vztahu a vypořádání všech závazků plynoucích, či souvisejících se smlouvou, uchováváme Vaše osobní
údaje na nezbytně nutnou dobu, maximálně po dobu až 10 let (resp. i na delší dobu, která je vyžadována
příslušnými právními předpisy). Zpracování osobních údajů v případě udělení souhlasu je možné během
doby, na kterou byl souhlas udělen.
Doba uchovávání osobních údajů vyplývá zejména ze zákonů uvedených v bodě 3 na základě právního
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základu uvedeného v článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR následovně:
-

-

-

-

-

-

zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov – v zmysle § 73a – nejméně 10 let od skončení obchodu, ve smyslu § 75
odst. 5 – 5 let a na žádost NBS během 7 let a ve smyslu §75 odst. 8 od začátku dlouhodobého
investičního spoření až do uplynutí lhůty pro zánik práva vyměřit daň,
zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ve smyslu § 19 odst. 2 po dobu 5 let od skončení smluvního vztahu, ve smyslu § 19 odst. 3 déle
než 5 let a pokud o to požádá finanční zpravodajská jednotka lhůta dalších 5 let (max. Však 10
let),
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – ve smyslu lhůt
uvedených v § 39 a § 40 tohoto zákona v závislosti od zdaňovacího období,
zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií a finančných účtoch na účely správy
daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ve smyslu § 19 odst. 3 tohoto zákona - 10 let
od konce kalendářního roku v němž údaje ve smyslu zákona, resp. FATCA oznámili,
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – ve smyslu § 35 odst. 3 tohoto zákona – 10 let po roce
kterého se dokumentace týká,
zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov – finanční agent nejméně po dobu 10 let od začátku platnosti
smlouvy o poskytnutí finanční služby,
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov – 10 let
následujících po roce, kterého se dané dokumenty týkají, NBS může určit i delší lhůtu (uvedené
se vztahuje i na zaměstnance Společnosti),
nařízení 2017/565 / EU – ve smyslu čl. 73 nejméně po dobu trvání vztahu s klientem, ve smyslu
čl. 76 odst. 8 – 5 let na žádost příslušných orgánů 7 let nariadenie 600/2014/EÚ,
ve smyslu čl. 25 odst. 1 - údaje o všech pokynech a transakcích 5 let.

5. Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí
Osobní údaje získáváme přímo od Vás, např. údaje, které uvádíte v klientské smlouvě, investičním
dotazníku, čestných prohlášeních, na plné moci, z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí,
seznamů nebo webových stránek (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, profesní registr a pod.)

6. Kam putují Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje poskytneme třetím osobám, resp. příjemcům, pokud nám takovou povinnost ukládá
zvláštní zákon, přímo vykonatelný právně závazný akt Evropské unie nebo mezinárodní smlouva, kterou
je Slovenská republika vázána nebo jste na takové řízení poskytli svůj souhlas nebo jde o našich
zprostředkovatelů. Vaše osobní údaje mohou být předmětem přenosu do zemí v rámci Evropské unie viz
níže.
Zprostředkovatelé *
V souvislosti s poskytováním investičních služeb, činností a vedlejších služeb k finančním nástrojům naše
Společnost využívá služeb smluvních partnerů. S takovými subjekty máme uzavřenou smlouvu o
zpracování osobních údajů, podle níž zpracovávají jménem Společnosti Vaše osobní údaje a v jejímž
rámci je stanovena povinnost materiálně technického zabezpečení z jejich strany, včetně ošetření pravidel
ochrany osobních údajů, resp. případných sankcí za jejich porušení. Zprostředkovatelé jsou povinni nás
neprodleně informovat o jakýchkoli narušeních bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů. Jde zejména
o IT společnosti, advokátní kanceláře, společnosti poskytující poradenství, ale i o vázané zástupce
v České republice a finanční agenty v Slovenské republice, se kterými máme uzavřenou smlouvu o
finančním zprostředkování ve smyslu ZFSFP. Seznam zprostředkovatelů je pravidelně aktualizován a je
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regulacie/.
Třetí strany
Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, resp. příjemcům, pokud nám takovou povinnost
ukládá zvláštní zákon, přímo vykonatelný právně závazný akt Evropské unie nebo mezinárodní smlouva,
kterou je Slovenská republika vázána nebo jste na takové řízení poskytli svůj souhlas.
Třetími stranami jsou:
- orgány veřejné správy a státní instituce: např. Finanční zpravodajská jednotka, orgány státní
správy, orgány činné v trestním řízení, soudy, exekutoři, správci konkurzní podstaty, notáři,
likvidátoři, orgány dohledu – Úřad na ochranu osobních údajů, NBS, NKÚ, finanční správa SR,
Ministerstvo financí SR, Sociálna pojišťovna apod.,
- Instituce poskytující finanční služby a kreditní instituce za účelem provádění smluvního vztahu
s Vámi: např. Banky a pobočky zahraničních bank, resp. Custodian, Centrální depozitář cenných
papírů apod.
Přeshraniční přenos osobních údajů
Osobní údaje mohou být předmětem přenosu do zemí v rámci Evropské unie (např. Do zemí, kde
provádíme činnosti na základě přeshraniční notifikace nebo prostřednictvím pobočky Společnosti), jakož
i do zemí, které poskytují přiměřenou úroveň ochrany, a to v souladu s ustanoveními příslušných právních
předpisů.
-

Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii (do třetích zemí nebo mezinárodní
organizaci) se uskutečňuje v případě:
• pokud je to nezbytné za účelem plnění Vašich pokynů, plnění příslušných povinností ze
smlouvy (např. Platebních příkazů nebo pokynů na převod / přesun finančních nástrojů),
• pokud to vyžaduje zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva,
• pokud jste nám k tomu udělili svůj souhlas.

7. Jaké máte práva v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
Při zpracovávání Vašich osobních údajů můžete uplatnit následující práva:
Informace o zpracování osobních údajů
Obsahem informace jsou zejména totožnost a kontaktní údaje provozovatele, jeho zástupce a případně
odpovědné osoby za ochranu osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, účely zpracování a
právní základ zpracování, informace o právech dotčených osob, příjemce nebo kategorie příjemců
osobních údajů, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů,
oprávnění provozovatelé, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných
osobních údajů, informace o existenci automatizovaného rozhodování a profilování.
Požadovat přístup k osobním údajům
Máte právo vyžadovat, zda o Vás jsou či nejsou osobní údaje zpracovávané a pokud ano, máte právo
získat přístup k těmto osobním údajům jakož i informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených
osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů nebo kritéria na
její určení, existenci práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů nebo jejich vymazání nebo
omezení zpracovávací nebo právo namítat proti takovému zpracování, o právu podat stížnost Úřadu pro
ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k
automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do
třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
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Za jakékoli další kopie, o které požádáte, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek za administrativní
náklady.
Právo na opravu
Máte právo na to, abychom opravili Vaše nesprávné nebo zastaralé osobní údaje a doplnili neúplné
osobní údaje. Proto, pokud jste změnili například kontaktní údaje, prosím informujte nás, a Vaše osobní
údaje opravíme.
Zároveň máme povinnost vést o Vás správné a aktuální údaje. Proto je důležité, abyste nás o každé změně
Vašich údajů neprodleně informovali a příslušné změny nám doložených.
Právo na vymazání (právo „na zapomenutí“)
Vaše osobní údaje jsme v určitých právními předpisy stanovených případech povinni na Váš pokyn
vymazat.
V takovém případě jsme povinni vyhodnocovat, zda jsou na vymazání splněny právem požadované
podmínky, protože v některých právem stanovených případech jsme povinni Vaše údaje uchovávat a
archivovat po zákonem stanovenou dobu, přesto, že byste požadovali příslušné údaje vymazat.
Právo na omezení zpracování
V zákonem stanovených případech máte právo požadovat, abychom omezili zpracovávání Vašich
osobních údajů a zpracovávali jejich výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo můžete od nás
požadovat, abychom zpracovávání osobních údajů po zákonem stanovenou dobu zablokovaly.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo požadovat, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému provozovateli, jiné společnosti,
pokud je to technicky možné. Pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné ani jiné významné
překážky, Vaše osobní údaje předáme v odpovídajícím formátu vámi určené třetí straně.
Právo namítat proti zpracování údajů, automatizované individuální rozhodování (včetně
profilování)
Pokud se domníváte, že zpracovávání Vašich osobních údajů provádíme v rozporu s právními předpisy,
prosím obraťte se na nás, rádi Vám podáme vysvětlení, případně provedeme potřebnou nápravu. Máte
právo namítat vůči zpracovávání Vašich údajů pro účely přímého marketingu.
Námitku lze dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud to
připouští platná legislativa.
Právo podat stížnost
S Vašim podnětem nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů naší Společností se můžete
kdykoliv obrátit na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky se
sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
V případě, když je ochrana spotřebitelských práv v českém právním řádu širší než v slovenském, bude se
přihlížet v případném sporu na český právní řád
Kontaktní údaje na uplatnění Vašich práv vůči Společnosti
Vaše práva vůči Společnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, si můžete vůči nám uplatnit
buď přímo na tel. č. +421 2 210 099 86 nebo písemně na e-mailové adrese compliance@capitalmarkets.sk
nebo na adrese sídla Společnosti ve smyslu ORSR. Vyjádření Vám poskytneme co nejdříve, nejpozděj i
však do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti. Uvedená lhůta může být v případě potřeby prodloužit o
další dva měsíce přihlédnutím komplexnost a počet žádostí. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, Vás
budeme informovat.
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8. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti a můžete jej kdykoliv
odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávaných dat před jeho odvoláním.
Svůj souhlas můžete odvolat na tel. č. +421 2 210 099 86 nebo písemně na e-mailové adrese
compliance@capitalmarkets.sk nebo na adrese sídla Společnosti ve smyslu ORSR. Prosím v odvolání
souhlasu uveďte:
- kdo odvolání podává v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, abychom Vás věděli
identifikovat,
- Vaše vyjádření, že odvoláváte Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
Odvolat, resp. omezit se dá pouze zpracování osobních údajů, které Společnost zpracovává na
základě souhlasu, tj. ne v případě, že je zpracování osobních údajů nezbytným předpokladem pro plnění
smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, resp. ne pokud zpracování osobních údajů pro Společnost
vyplývá ze zvláštních zákonů.

9. Existence automatizovaného rozhodování a profilování
V souvislosti s uzavíráním a existencí obchodního vztahu obecně nevyužíváme automatizované
individuální rozhodování ani profilování. Pokud takové rozhodování / profilování využíváme v
individuálních případech, budeme Vás informovat, v rozsahu, v jakém to od nás vyžadují příslušné právní
předpisy. Společnost je oprávněna provádět profilování pro účely zjišťování neobvyklé obchodní operace
v souladu s § 13 odst. 1 písm. c) ZoOOÚ. Takové zpracování osobních údajů není možné legitimně
namítat, resp. omezit ze strany klienta.

10. Právní úprava
•
•
•

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR),
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
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