OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ
Informace o zpracovávání osobních údajů pro klienty a potenciální klienty
V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
a zákona Slovenské republiky č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení nabydou účinnosti 25.5.2018 nová pravidla zpracování osobních údajů.
Prosíme Vás, abyste těmto informacím věnovali náležitou pozornost.
SPRÁVCE ZPRACOVÁVAJÍCÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
European Investment Centre, o.c.p., a. s., se sídlem Tomášikova 64, Bratislava - městská čásť Nové
Mesto 831 04, Slovenská republika, IČO 36 864 633, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Odd.Sro, vl.č. 4851/B (dále jen „EIC“).
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
MENTOR KONZULT s.r.o., so sídlem, Remeselnícka 36, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, e-mail:
holbling@mentorkonzult.eu.
ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÚ
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákona Slovenské republiky č. 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a zákona 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 (dále jen spolu „Zákony“).
Účelem zpracovávání osobních údajů je uzavření a správa smluv o poskytování investičních služeb a
evidence klientů.
Rozsah osobních údajů zpracovávaných za účelem poskytování investičních služeb stanovují Zákony.
Pro výše uvedené účely je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro
uzavření smlouvy a její následnou správu.
OSOBY, KTERÉ MAJÍ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM
Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím osobám.
DÉLKA TRVÁNÍ ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÚ
Společnost EIC uchovává Vaše osobní údaje pouze po nezbytnou dobu, následně jsou pod dohledem
zlikvidované. Vaše osobní data jsou zpracovávané po dobu trvání smluvního vztahu a následně jsou
uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, např. Zákony, zákonem o archivnictví,
zákoně o účetnictví, daňovými zákony (obvykle 10 let) a v případě potřeby se tyto doby prodlužují
o všeobecné promlčecí doby (v rámci možných soudních řízeních).
VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S POSKYTNUTÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI
Nová právní úprava Vám umožňuje využíti v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů
následující práva: Máte právo se obrátit na EIC a pověřence pro ochranu osobních údajů a požadovat
přístup k Vašim osobním údajům (potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje). Toto práva
automaticky získáváte přístupem do našeho informačního systému. Máte právo na informace o zdroji, ze
kterého pocházejí osobní údaje (zdroje je Vaše Žádost o otevření účtu v EIC), informace jaké Vaše osobní
údaje se zpracovávají, právo na výmaz, opravu, právo namítat, právo na omezení zpracovávání a právo na
přenos Vašich osobních údajů k jiné osobě. V případě že to uznáte za potřební, můžete se se stížností
obrátit i na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
V případě, pokud máte jakékoli otázky v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů, obraťte se
na pověřence pro ochranu osobních údajů Mentor Konzult s.r.o., tel., e-mail: holbling@mentorkonzult.eu.

