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Podmínky zpracování osobních údajů  
1. Toto jsou podmínky zpracování osobních údajů společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony 
Środowiska Spółka Akcyjna se sídlem Marszałkowska 78/80 / 00-517 Warszawa, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Okresním soudem pro město Warszawa, oddíl XII státního soudního rejstříku, pod číslem 
KRS 0000048901, se splaceným základním kapitálem 23.640.000 PLN, DIČ 526-10-26-828, (dále jen 
„Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).  
 
2. Registrace k webináři, semináři nebo zřízení DEMO účtu se vzhledem ke specifickému obsahu a výlučné 
přímé návaznosti na hlavní činnost Správce považuje za projevení vážného zájmu o služby a produkty 
Správce.  
 
3. Údaje zadané Zákazníkem jsou údaje poskytnuté při vyplnění registrace k uzavření Smlouvy.  
 
 
Účel shromažďování a zpracování osobních údajů:  

- uzavření smlouvy zákazníka se Správcem za účelem poskytování investičních služeb  

- spolupráce s agenty nebo zástupci s pravomocí k účtům  

- Zasílání nabídek produktů a služeb a/nebo informací o seminářích, školeních, marketingových akcích, 
soutěžích apod. pořádaných Správcem  

- Vedení evidence zákazníků Správce a jejich majetku na investičních účtech v souladu se zákonem  
 
Forma / Místo zpracování  

- Listinná forma a/nebo elektronicky  

- Smluvní dokumentace zákazníka včetně všeobecných obchodních podmínek, veškerých příloh a 
prohlášení  

- Plné moci, pokyny a příkazy  
 
Právní důvod zpracování  

- Z.č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů navazujících a 
prováděcích předpisů  

- Z.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
ve znění pozdějších předpisů navazujících a prováděcích předpisů  

- Mezinárodní úmluvy FATCA, GATCA  
 

 



 
Doba zpracování  

- Po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytování investičních služeb se Správcem, resp. po dobu 10 let 
ode dne uskutečnění posledního obchodu a/nebo ukončení smluvního vztahu se zákazníkem  

- Po dobu 3 let výhradně pro marketingové a propagační účely, pokud dává souhlas osoba, která není 
zákazníkem Správce  
 
 
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i 
další zpracovatelé, vždy na základě vzájemně uzavřené zpracovatelské smlouvy. Předpokládanými příjemci 
údajů jsou z charakteru činnosti Správce a případně vzájemně uzavírané smlouvy zejména: orgány veřejné 
správy, orgány finančního dohledu, orgány finančních trhů, soudy a donucovací orgány v rámci svých práv 
stanovených v příslušných ustanoveních zákona včetně zpracování pro účely předcházení a legalizace 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.  
 
 

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:  

- vzít souhlas kdykoliv zpět,  

- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,  

- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  

- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,  

- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,  

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na 

Správce e-mailem na office@bossa.cz, obrátit se na pověřence pro správu osobních údajů (DPO) Správce, 
jehož údaje jsou uvedeny na webových stránkách Správce www.bossa.cz nebo přímo na Úřad pro ochranu 
osobních údajů.  

 


