Informace pro klienty
ve smyslu ustanovení článku 13 a 14 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů (GDPR)
Ve smyslu ustanovení článku 13 a 14 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při
zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto 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 Cornhill Management, o.c.p., a.s.,
Einsteinova 24,851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 771 801, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka
číslo: 4532/B (dále jen „Obchodník“) jako správce 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 (dále jen „Klient“), povinnost plnit si informační povinnost vůči Klientovi jako subjektu údajů.
Obchodník v této souvislosti tímto informuje Klienta, že zpracovává osobní údaje Klienta za účelem:
- výkonu a správy poskytované investiční služby ze strany Obchodníka ve smyslu zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papírech a investičních službách a
o změně a doplnění některých zákonů a v platném znění (dále jen „účel investiční služby“) a
- přímého marketingového zpracování osobních údajů Klienta s cílem vykonání marketingového průzkumu a obeznámení Klienta s produktovým
portfoliem Obchodníka v případě, pokud Klient udělil Obchodníkovi souhlas se zpracováním osobních údajů Klienta pro tento účel (dále jen „účel
marketingu“).
Účel investiční služby a účel marketingu dále společně jen „oba účely“.
Totožnost a kontaktní údaje správce: Cornhill Management, o.c.p., a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 771 801,
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 4532/B, tj. Obchodník, e-mailová adresa: info@1cornhill.com,
klientská linka: 800 11 11 44 (platí pro oba účely);
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@1cornhill.com (platí pro oba účely);
Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje Klienta určeny, jakož i právní základ zpracování:
- účel investiční služby - právním základem je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR v spojení s ustanovením § 73a zákona č. 566/2001
Z.z. o cenných papírech a investičních službách a o změně a doplnění některých zákonů a v platném znění (dále jen “ZoCP”), přičemž právním
základem zpracování jsou pro tento účel i jiné právní předpisy jako zákon č. 297/2008 Z.z. o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a ochraně
před financováním terorizmu a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění a zákon č. 359/2015 Z.z. o automatické výměně informací o
finančních účtech na účely správy daní a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen „Další související zvláštní předpisy“);
- účel marketingu - právním základem je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR ve spojení s uděleným souhlasem Klienta, pokud byl
udělený.
Kategorie dotčených osobních údajů Klienta:
- účel investiční služby - kategorie osobních údajů Klienta uvedená v ustanovení § 73a ZoCP a Dalších souvisejících zvláštních předpisech;
- účel marketingu - běžné osobní údaje.
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů Klienta:
- příjemci vykonávající IT servis/podporu a IT development (platí pro oba účely);
- příjemci - finanční zprostředkovatelé v souladu se zákonem č. 186/2009 Z.z. o finančním zprostředkování a finančním poradenství a jiné právnické nebo
fyzické osoby ve smluvním vztahu s Obchodníkem, prostřednictvím kterých Obchodník získává kontaktní osobní údaje subjektů údajů nebo komunikuje
s Klientem (platí pro oba účely);
- příjemci poskytující Obchodníkovi služby související s vykonáváním platebního styku podle osobitého předpisu (platí pro účel investiční služby);
- příjemci zabezpečující pro Obchodníka zasílatelskou činnost včetně tisku zásilek, vkládání zásilek do obálek, zasílání zásilek poštovní službou, přijímaní
vrácených zásilek a doručenek (platí pro oba účely);
- příjemci poskytující služby zabezpečování archivace dokumentů (platí pro oba účely);
- příjemci poskytující audit účetní uzávěrky Obchodníka (platí pro oba účely).
Přenos do třetí země nebo mezinárodní organizace: Obchodník nemá v úmyslu přenést osobní údaje Klienta do třetí země nebo mezinárodní
organizace. V případě Klienta ze třetí země Obchodník uplatňuje výjimku pro zvláštní situace ve smyslu ustanovení článku 49 odst. 1 písm. b) Nařízení
GDPR (platí pro oba účely).
Doba uchování osobních údajů Klienta:
- účel investiční služby - doba trvání smluvního vztahu založeného smlouvou uzavřenou mezi Obchodníkem a Klientem, předmětem které je poskytnutí
investiční služby (dále jen “Smlouva”) a doba nezbytně potřebná na plnění práv a povinností Obchodníka vyplývající z této Smlouvy a ZoCP, a to i po
dobu 10 let po zániku Smlouvy;

- účel marketingu - doba trvání Smlouvy a doba jednoho roku po zániku Smlouvy nebo do dne doručení odvolání souhlasu Klienta se zpracováním
osobních údajů Klienta pro účel marketingu.
Práva Klienta jako subjektu údajů: Klient je ve smyslu ustanovení článku 12 až 23 Nařízení GDPR nositelem různých práv subjektu údajů,
a to zejména práva požadovat od Obchodníka přístup k osobním údajům Klienta týkajících se Klienta, práva na jejich opravu, práva na vymazání, práva
na omezení zpracování, práva namítat proti zpracování, právo na přenosnost údajů, práva kdykoliv odvolat svůj souhlas pro účel marketingu (pokud ho
Klient udělil) nebo jiného souhlasu se zpracováním osobních údajů Klienta bez ohledu na to, aby takové odvolání mělo vliv na zákonnost zpracování
osobních údajů Klienta založeného na souhlasu uděleném pouze před jeho odvoláním, právo podat stížnost orgánu dozoru; pro vyloučení jakýchkoliv
pochybností platí, že uvedené právo je Klient oprávněný uplatnit v případě, když uplatnění takového práva při konkrétním právním základě zpracování
osobních údajů umožňuje Nařízení GDPR, resp. platný všeobecně závazný právní předpis o ochraně osobních údajů a provedení konkrétního práva je u
správce technicky možné (platí pro oba účely).
Dobrovolnost nebo povinnost poskytnutí osobních údajů Klienta:
- účel investiční služby - Obchodník nemůže realizovat pro Klienta investiční službu bez poskytnutí osobních údajů Klienta podle § 73a ZoCP a v souladu
s Dalšími souvisejícími zvláštními předpisy;
- účel marketingu - Klient poskytuje osobní údaje Klienta dobrovolně, neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Klienta pro účel marketingu
nemá žádný vliv na vykonání investiční služby pro Klienta ze strany Obchodníka, Klient může udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Použité postupy, význam a předpokládané důsledky profilování: Obchodník vykonává profilování osobních údajů Klienta, tj. vykonává
automatizované zpracování osobních údajů Klienta, které se skládá z použití osobních údajů Klienta na vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících
se Klienta, především analýzy nebo předvídání aspektů Klienta souvisejících s jeho majetkovými poměry, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí,
chováním, polohou nebo pohybem, a to zejména pro účely obeznámení Klienta s aktuálním produktovým portfoliem Obchodníka tak, aby produkty
odpovídaly individuálním finančním, sociálním a jiným potřebám Klienta a pro účely identifikování potenciálních podvodů a problémů v oblasti FATCA,
CRS a v oblasti ochrany před legalizací příjmů z trestné činnosti a financování terorizmu (platí pro oba účely).
Zdroj, odkud pocházejí osobní údaje Klienta, pokud osobní údaje Klienta nebyly získány od Klienta: Pokud osobní údaje Klienta získal
Obchodník z jiného zdroje než je samotný Klient, tímto zdrojem byl zejména zákonný nebo zplnomocněný zástupce Klienta (platí pro oba dva účely).
Další informace: Obchodník bude osobní údaje Klienta chránit a zacházet s nimi v souladu s Nařízením GDPR a v souladu s dalšími všeobecně
závaznými právními předpisy a bude zachovávat důvěrný charakter osobních údajů Klienta i po skončení smluvního vztahu mezi Obchodníkem a
Klientem; v případě, že Obchodník má vůči Klientovi oznamovací povinnost, tato oznamovací povinnost bude splněná, pokud dané oznámení
Obchodník zveřejní na webovém sídle Obchodníka (platí pro oba účely).

V Bratislavě dne 25. 05. 2018
představenstvo
Cornhill Management, o.c.p., a.s.

