INFORMACJA DLA KLIENTÓW
zgodnie z postanowieniami artykułu 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
Zgodnie z postanowieniami art. 13 i 14 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 (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, dalej jako „ RODO”), w powiązaniu z
ustawą nr 18/2018 Sb. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie ze zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w niektórych
aktach, ze zmianami, International Investment Platform, o.c.p., a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratysława, Słowacja, IČO (numer
rejestru działalności gospodarczej): 35 771 801, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, Dział: Sa,
numer wpisu: 4532 / B (dalej jako “Broker”) jako administrator danych osobowych swoich Klientów, który świadczy usługę
inwestycyjną lub związana z nią usługę (zwaną dalej "usługą inwestycyjną") w ramach wykonywania działalności firmy inwestycyjnej
na podstawie Ustawy nr 556/2001 Sb. o Papierach Wartościowych i Usługach Inwestycyjnych oraz zgodnie ze zmianami i
uzupełnieniami wprowadzonymi w niektórych aktach, ze zmianami (dalej jako „Klient”), zobowiązana jest do wykonania obowiązku
informacyjnego wobec Klienta, którego te dane dotyczą.
W związku z tym, Broker niniejszym informuje Klienta, że przetwarza dane osobowe Klienta w celu:
• świadczenia i zarządzania usługą inwestycyjną świadczoną przez Brokera zgodnie z Ustawą nr 566/2001 Sb. o Papierach
Wartościowych i Usługach Inwestycyjnych oraz zgodnie ze zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w niektórych aktach, ze
zmianami (dalej jako „na potrzeby usługi inwestycyjnej”)
• bezpośredniego przetwarzania marketingowego danych osobowych Klienta w celu przeprowadzenia ankiety marketingowej i
zapoznania Klienta z Portfelem Produktu Brokera, w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę Brokera na przetwarzanie danych
osobowych Klienta w tym celu (dalej jako "na potrzeby marketingowe").
Określenia „na potrzeby usługi inwestycyjnej” oraz „na potrzeby marketingowe” występują poniżej razem jako „oba przypadki”.
Tożsamość i dane kontaktowe administratora: International Investment Platform, o.c.p., a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratysława,
Słowacja, IČO (numer rejestru działalności gospodarczej): 35 771 801, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego
Bratysława I, Dział: Sa, numer wpisu: 4532 / B, tj. Broker, adres e-mail: info@iiplt.com, numer telefonu: +421 2 322 226 00 (dotyczy
obu przypadków).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: dpo@iiplt.com (dotyczy obu przypadków).
Cele przetwarzania danych osobowych Klienta oraz podstawy prawne przetwarzania:
• na potrzeby usługi inwestycyjnej - podstawą prawną jest postanowienie Artykułu 6 sekcja 1. lit. c) RODO wraz z postanowieniem §
73a Ustawy nr 566/2001 Sb. o Papierach Wartościowych i Usługach Inwestycyjnych oraz zgodnie ze zmianami i uzupełnieniami
wprowadzonymi w niektórych aktach, ze zmianami (dalej jako „Ustawa o Papierach Wartościowych”), podczas gdy podstawą
prawną przetwarzania danych w tym celu są również inne ustawy, tj. Ustawa nr 297/2008 Sb. w sprawie Zapobiegania Legalizacji
Dochodów z Działalności Przestępczej i Zapobiegania Finansowania Terroryzmu oraz zgodnie ze zmianami i uzupełnieniami
wprowadzonymi w niektórych aktach, ze zmianami, a także Ustawa nr 359/2015 Sb. w sprawie Automatycznej Wymiany Informacji
Finansowych na Cel Administracji Podatkowej oraz zgodnie ze zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w niektórych aktach, ze
zmianami (dalej jako „Inne Powiązane Ustawy Specjalne”);
• na potrzeby marketingowe - podstawą prawną jest postanowienie Artykułu 6 sekcja 1. c) RODO wraz ze zgodą wyrażoną przez
Klienta, jeśli taka została udzielona.
Kategoria danych osobowych Klienta, o których mowa:
• na potrzeby usługi inwestycyjnej - kategoria danych osobowych Klienta, o których mowa w postanowieniach § 73a Ustawy o
Papierach wartościowych i Innych Powiązanych Ustawach Specjalnych
• na potrzeby marketingowe - standardowe dane osobowe
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych Klienta:
• odbiorcy świadczący usługi / wsparcie IT oraz odpowiedzialni za rozwój IT (dotyczy obu przypadków);
• odbiorcy – pośrednicy finansowi zgodnie z Ustawą nr 186/2009 Sb. o Pośrednictwie Finansowym i Doradztwie Finansowym, a
także inne osoby prawne lub fizyczne pozostające w stosunku umownym z Brokerem, za pośrednictwem których Broker uzyskuje
dane kontaktowe osoby, której dane dotyczą, lub za pośrednictwem których Broker komunikuje się z Klientem (dotyczy obu
przypadków);
• odbiorcy dostarczający Brokerowi usługi związane z wykonywaniem transakcji płatniczych zgodnie ze specjalnym
rozporządzeniem (dotyczy działań na potrzeby usługi inwestycyjnej);
• odbiorcy dostarczający Brokerowi usługi korespondencji pocztowej, w tym drukowanie korespondencji, wkładanie korespondencji
do kopert, wysyłanie korespondencji za pośrednictwem usługi pocztowej, otrzymywanie zwrotów i potwierdzeń odbioru (dotyczy
obu przypadków);

• odbiorcy świadczący usługi archiwizacji dokumentów (dotyczy obu przypadków);
• odbiorcy przeprowadzający audyt sprawozdania finansowego Brokera (dotyczy obu przypadków).
Przekazywanie do państw trzecich i organizacji międzynarodowych: Broker nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta
do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku klienta pochodzącego z kraju trzeciego, Broker stosuje wyjątek dla
określonych sytuacji w rozumieniu art. 49 ust. 1 lit. b) RODO (dotyczy obu przypadków).
Okres przechowywania danych osobowych Klienta:
• na potrzeby usługi inwestycyjnej - na czas trwania stosunku umownego ustanowionego Umową zawartą pomiędzy Brokerem a
Klientem, której zakres stanowi świadczenie usługi inwestycyjnej (zwanej dalej "Umową") oraz okres niezbędny do wypełnienia
praw i obowiązków Brokera wynikających z niniejszej Umowy oraz Ustawy o Papierach Wartościowych, a także na okres 10 lat po
rozwiązaniu Umowy;
• na potrzeby marketingowe - na czas trwania Umowy oraz na okres jednego roku od rozwiązania Umowy, lub do dnia dostarczenia
wycofania zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych.
Prawa Klienta jako podmiotu, którego dane dotyczą: Zgodnie z postanowieniami art. 12 - 23 RODO, Klientowi, jako osobie, której
dane dotyczą, przysługują różnego rodzaju prawa, w szczególności prawo do żądania od Brokera dostępu do danych osobowych
Klienta, którego te dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania
danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania w
każdym momencie zgody na marketing bezpośredni (jeśli uprzednio Klient wyraził nań zgodę) lub innej zgody na przetwarzanie
danych osobowych Klienta, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo do złożenia reklamacji do organu nadzorczego; w celu uniknięcia jakichkolwiek
wątpliwości, Klient jest uprawniony do stosowania powyższych praw jeżeli zastosowanie tego prawa w oparciu o określone podstawy
prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych jest dozwolone na mocy RODO lub ogólnie obowiązującego przepisu prawnego
w sprawie ochrony danych osobowych i jeżeli wyegzekwowanie konkretnego prawa jest technicznie możliwe przez administratora
(dotyczy obu przypadków).
Dobrowolność lub obowiązek dostarczenia danych osobowych Klienta:
• na potrzeby usługi inwestycyjnej - Broker nie może świadczyć na rzecz Klienta usługi inwestycyjnej bez dostarczenia mu danych
osobowych Klienta zgodnie z § 73a Ustawy o Papierach Wartościowych oraz zgodnie z Innymi Powiązanymi Ustawami
Specjalnymi
• na potrzeby marketingowe - Klient dobrowolnie dostarcza swoje dane osobowe, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
Klienta na potrzeby marketingowe nie wpływa na realizację usługi inwestycyjnej świadczonej przez Brokera na rzecz Klienta; Klient
może wycofać zgodę w każdej chwili.
Wykorzystane procedury, znaczenie i przewidywane konsekwencje profilowania: Broker wykonuje profilowanie danych
osobowych Klienta, tj. przeprowadza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Klienta, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych Klienta do oceny niektórych czynników osobowych Klienta, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących sytuacji ekonomicznej Klienta, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się; w szczególności na potrzeby informowania Klienta o aktualnym portfolio Produktu dostarczanego przez Brokera
tak, aby Produkt ten dopasowany był indywidualnie do sytuacji ekonomicznej, społecznej Klienta oraz spełniał inne jego potrzeby, jak
również w celu identyfikacji potencjalnych oszustw i problemów w zakresie FATCA, CRS oraz w zakresie zapobiegania legalizacji
dochodów z działalności przestępczej i zapobiegania finansowania terroryzmu (dotyczy obu przypadków).
Źródło pochodzenia danych osobowych Klienta w przypadku kiedy nie zostały one uzyskane od Klienta: Jeśli Broker otrzymał
dane osobowe Klienta z innego źródła niż od samego Klienta, źródłem tym był przede wszystkim przedstawiciel prawny Klienta bądź
upoważniony przez Klienta przedstawiciel (dotyczy obu przypadków).
Dodatkowe informacje: Broker będzie chronić i przetwarzać dane osobowe Klienta zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz zgodnie
z innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i zachowa poufność danych osobowych Klienta nawet po rozwiązaniu stosunku
umownego między Brokerem a Klientem ; w przypadku, gdy Broker ma obowiązek powiadomienia Klienta, taki obowiązek zostanie
spełniony poprzez opublikowanie zawiadomienia na stronie internetowej Brokera (dotyczy obu przypadków).
Bratysława, 1 września 2020 r.
Zarząd
International Investment Platform, o.c.p., a.s.

