INFORMÁCIE PRE KLIENTOV A POTENCIÁLNYCH KLIENTOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. V zmysle ustanovenia článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení má spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s., ako prevádzkovateľ osobných údajov svojich
klientov, ktorým poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu (ďalej len „investičná služba“) pri výkone činnosti obchodníka s cennými papiermi v zmysle zákona č.
566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení povinnosť plniť si informačnú povinnosť voči klientovi
alebo potenciálnemu klientovi ako dotknutej osobe ( ďalej len „dotknutá osoba alebo klient“).
2. Prevádzkovateľ
International Investment Platform, o.c.p., a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 771 801, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4532/B (ďalej len „Obchodník“)
3. Zodpovedná osoba
Osobou poverenou dohľadom nad ochranou osobných údajov u Obchodníka je Data Protection Officer (ďalej len „DPO“). Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva v oblasti
ochrany osobných údajov, podať podnety a/alebo otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo iné súvisiace otázky u DPO nasledujúcimi spôsoby:
a) písomne e-mailom zaslaným na adresu: dpo@iiplt.com,
b) písomne na adresu sídla obchodníka,
c) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáhate a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; kópiu
zápisnice Vám odovzdáme.
4. Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov
Účel spracúvania Vašich osobných Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov
údajov
Poskytovanie a vykonávanie
investičnej služby v rozsahu
povolenia Národnej banky
Slovenska
Vnútorné administratívne účely
Plnenie našich zákonných
povinností – napr. vedenie
účtovníctva, správa registratúry,
poskytovanie súčinností orgánom
verejnej moci, FATCA, CRS
Vybavovanie sťažností

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm.
b) a c) nariadenia GDPR, zákon 566//2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
iné relevantné právne predpisy.
Na spracúvanie osobných údajov na tento účel sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. f)
nariadenia GDPR a osobitné právne predpisy.
Na spracúvanie osobných údajov na tento účel sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. c)
nariadenia GDPR a osobitné právne predpisy.
Na spracúvanie osobných údajov na tento účel sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. b) a
c) nariadenia GDPR.
Na spracúvanie osobných údajov na tento účel sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby
Predchádzanie a odhaľovanie
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm.
legalizácie príjmov z trestnej
c) nariadenia GDPR, zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
činnosti a financovania terorizmu trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na spracúvanie osobných údajov na tento účel sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby
Ochrana a domáhanie sa práv
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm.
Obchodníka
c) a f) nariadenia GDPR a zákon 566//2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na spracúvanie osobných údajov na tento účel sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby
Zaznamenávanie a uchovávanie
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm.
klientskej komunikácie
c) nariadenia GDPR a zákon 566//2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na spracúvanie osobných údajov na tento účel sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby
Priamy marketing – informovanie Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. f)
našich existujúcich klientov o
nariadenia GDPR (oprávnený záujem), pričom takéto spracúvanie vykonávame v
novinkách týkajúcich sa ich zmluvy záujme skvalitnenia a personifikácie služieb, ktoré Vám poskytujeme. Voči takémuto
a našich produktov a služieb, ktoré spracúvaniu máte právo kedykoľvek namietať.
majú alebo ktoré súvisia s takýmito
produktami alebo službami
Marketing
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. a)
nariadenia GDPR ( súhlas)
Súhlas je poskytovaný dobrovoľne a nie je podmienkou poskytnutia služby.
Zabezpečenie funkčnosti webových Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. a)
služieb (cookies)
nariadenia GDPR

Doba uchovávania
údajov
Počas trvania zmluvy a
najmenej 10 rokov od
skončenia zmluvy
Počas trvania zmluvy a
najmenej 10 rokov od
skončenia zmluvy
Doba uchovávania
osobných údajov je
stanovená v osobitných
predpisoch
Počas trvania zmluvy a
najmenej 10 rokov od
skončenia zmluvy
5 rokov od skončenia
zmluvného vzťahu alebo od
uskutočnenia obchodu
Počas trvania zmluvy a
najmenej 10 rokov od
skončenia zmluvy
5 rokov na žiadosť NBS 7
rokov
počas trvania zmluvy, resp.
dovtedy kým nenamietate
voči takémuto spracúvaniu.

Do uplynutia doby
uvedenej v súhlase, resp. do
odvolania súhlasu
Session cookies - po
opustení stránky sa vymažú
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5. Vaše osobné údaje Obchodník získava predovšetkým od Vás, a to najmä v procese
od automatizovanej formy spracúvania, pričom my sme povinní takejto žiadosti
uzatváranie zmluvy a v priebehu jej trvania. Vaše osobné údaje môžeme získať aj
vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať naši
od iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie našich záväzkov. Klient má v zmysle
zamestnanci. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Vás budeme informovať
zákona o cenných papieroch povinnosť nám poskytnúť a umožniť získať kopírovaním,
v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.
skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované i) Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných
údajov.
nami a je povinný poskytnúť aj informáciu o aktualizácii osobných údajov prípadne
j) Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo
doplniť chýbajúce údaje.
získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie
6. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov
o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä:
k) Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
6.1 Členom skupiny Deja Group:
– SFM Group International S.A., Luxemburské veľkovojvodstvo,
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu svoje práva
– Cornhill Management Honk Kong Limited, Hong Kong, Čínska ľudová republika. môže uplatniť jej zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala
6.2 Ďalším subjektom:
podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
– finančným agentom v sektore kapitálového trhu,
– AML agentom zabezpečujúcim plnenie povinností v oblasti legalizácie príjmov 8. Obchodník používa automatizované nástroje na spracovanie osobných
z trestnej činnosti a financovania terorizmu,
údajov (profilovanie). Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania
– spoločnostiam, ktoré konajú za a v prospech Obchodníka v súvislosti s osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie
uplatňovaním práv vrátane spoločností zabezpečujúcich súdne a mimosúdne určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo
vymáhanie pohľadávok,
predvídania aspektov klienta súvisiacich s jeho majetkovými pomermi, osobnými
– poradenským a audítorským spoločnostiam,
preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom, a to
– spoločnostiam zabezpečujúcim služby v oblasti informačných technológií,
najmä na účely oboznámenia klienta s aktuálnym produktovým portfóliom Obchodníka
– spoločnostiam zabezpečujúcim služby ukladania, archivácie a likvidácie tak, aby produkty zodpovedali individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám
dokumentov,
klienta a na účely identifikovania potenciálnych podvodov a problémov v oblasti FATCA,
– spoločnostiam zabezpečujúcim tlačové služby, spracovanie a zasielanie CRS a v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním
korešpondencie medzi našou spoločnosťou a dotknutými osobami,
terorizmu V prípade rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní
– spoločnostiam zabezpečujúcim poskytovanie služieb call centra,
osobných údajov vrátane profilovania máte práva uvedené v bode 7 písm. h) tohto
– príjemcovia poskytujúci Obchodníkovi služby súvisiace s vykonávaním platobného dokumentu.
styku podľa osobitného predpisu.
9. Osobné údaje nebudú zverejnené.
Orgány verejnej moci a iné subjekty, ktorým sa poskytujú osobné údaje v súlade so
10. Prenos osobných údajov
zákonnou povinnosťou nie sú v zmysle GDPR považované za príjemcov.
Obchodník predpokladá, že uskutoční prenos Vašich osobných údajov vyššie uvedeným
V priebehu trvania spracúvania osobných údajov môže dôjsť k zmene kategórií príjemcov príjemcom osobných údajov do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú zmluvnou stranou
resp. spoločností uvedených vyššie, pričom Obchodník je oprávnený tento zoznam Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska (osobám uvedeným v bode
meniť a dopĺňať. Na tomto mieste je vždy zverejnený aktuálny zoznam príjemcov.
6. týchto informácií). Do tretích krajín uskutočníme prenos osobných údajov iba ak
Európska komisia rozhodla, že tieto krajiny zaručujú primeranú úroveň ochrany alebo
7. Práva dotknutej osoby
ak neexistuje také rozhodnutie, tak vtedy, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
a) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak poskytol primerané záruky a zároveň ak dotknutá osoba má k dispozícii vymožiteľné
je, právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými práva a účinné právne prostriedky nápravy. V prípade, ak dotknutá osoba pochádza
z tretej krajiny a zmluva bola uzatvorená v tretej krajne a nie je splnená niektorá z
v tomto poučení.
b) Právo na opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných možností uvedených v predchádzajúcej vete Obchodník uplatňuje výnimku pre osobitné
údajov.
situácie v zmysle ustanovenia článku 49 ods. 1 písm. b), c) alebo e) Nariadenia GDPR.
c) Právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov za podmienok
11. Kategórie spracúvaných osobných údajov
stanovených v GDPR ak:
– osobné údaje nie sú potrebné na daný účel,
Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov klientov, je určený príslušnými
– dotknutá osoba odvolá súhlas,
právnymi predpismi, ďalej vyplýva zo zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v
– dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a oprávnené záujmy súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje spracúvame v takom rozsahu,
prevádzkovateľa neprevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby alebo aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o údaje súvisiace s
totožnosťou, transakčné, demografické údaje a údaje o finančnej situácii.
dotknutá osoba namieta spracúvanie na účely priameho marketingu,
– osobné údaje sú spracúvané nezákonne,
12. Cookies
– bola splnená zákonná povinnosť.
d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:
Súbory cookies sú malé textové súbory, zaslané a uložené vo vašom zariadení [počítači
– je napadnutá správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich alebo inom zariadení s prístupom na internet], ktoré používate pri prehliadaní
správnosti,
internetových stránok. Súbory cookies nepoškodzujú Vaše zariadenie, ktoré používate
– spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných pri prehliadaní internetových stránok.
údajov a namiesto toho žiada obmedzenie ich použitia,
– Obchodník nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Obchodník na svojej internetovej stránke používa iba cookies, ktoré sú nevyhnutné na
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov,
správne fungovanie internetovej stránky. Ide o tzv. dočasné cookies (session), ktoré sa
– dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov, a to až do overenia, po opustení internetovej stránky vymažú. Na tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas.
čo oprávnené záujmy prevažujú prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými
záujmami dotknutej osoby.
Obchodník používa cookies iba v prípade prihlasovania sa do Online Access, a to
e) Právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, a ktoré poskytla a právo konkrétne ASP.NET_SessionId. Súbor cookie umožňujúci uloženie identifikátora relácie
preniesť tieto údaje, ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.
používateľa a po upustení stránky vymaže.
f) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
g) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
h) Právo u nás namietať a nepodrobiť sa nášmu rozhodnutiu, ktoré by malo pre Vás
právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne
na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Máte
právo nás požiadať o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou
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