INFORMÁCIA PRE KLIENTOV
v zmysle ustanovenia článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov - GDPR
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 Cornhill Management,
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“) 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 (ďalej len „Klient“), povinnosť plniť si informačnú
povinnosť voči Klientovi ako dotknutej osobe.
Obchodník v tejto súvislosti týmto informuje Klienta, že spracúva osobné údaje Klienta za účelom:
- výkonu a správy poskytovanej investičnej služby zo strany Obchodníka v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v platnom znení (ďalej len „účel investičnej služby“) a
- priameho marketingového spracúvania osobných údajov Klienta s cieľom vykonania marketingového prieskumu a oboznámenia Klienta s produktovým
portfóliom Obchodníka v prípade, ak Klient udelil Obchodníkovi súhlas so spracúvaním osobných údajov Klienta na tento účel (ďalej len „účel
marketingu“).
Účel investičnej služby a účel marketingu ďalej spoločne len „obidva účely“.
Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Cornhill Management, 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, t.j. Obchodník, e-mailová adresa:
info@1cornhill.com, klientska linka: 0800 11 11 44 (platí pre obidva účely).
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: dpo@1cornhill.com (platí pre obidva účely).
Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje Klienta určené, ako aj právny základ spracúvania:
- účel investičnej služby – právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR v spojení s ustanovením § 73a zákona č.
566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v platnom znení (ďalej len „ZoCP“), pričom
právnym základom spracúvania sú pre tento účel aj iné právne predpisy, ako zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej
výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Ďalšie súvisiace
osobitné predpisy“);
- účel marketingu – právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR v spojení s udeleným súhlasom Klienta, ak bol
udelený.
Kategória dotknutých osobných údajov Klienta:
- účel investičnej služby - kategória osobných údajov Klienta uvedená v ustanovení § 73a ZoCP a Ďalších súvisiacich osobitných predpisoch;
účel marketingu - bežné osobné údaje.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov Klienta:
- príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development (platí pre obidva účely);
- príjemcovia - finanční sprostredkovatelia v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a iné právnické
alebo fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s Obchodníkom, prostredníctvom ktorých Obchodník získava kontaktné osobné údaje dotknutých osôb alebo
komunikuje s Klientom (platí pre obidva účely);
- príjemcovia poskytujúci Obchodníkovi služby súvisiace s vykonávaním platobného styku podľa osobitného predpisu (platí pre účel investičnej služby);
- príjemcovia zabezpečujúci pre Obchodníka zasielateľskú činnosť vrátane tlače zásielok, vkladanie zásielok do obálok, zasielanie zásielok poštovou
službou, prijímanie vrátených zásielok a doručeniek (platí pre obidva účely);
- príjemcovia poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov (platí pre obidva účely);
- príjemcovia poskytujúci audit účtovnej závierky Obchodníka (platí pre obidva účely).
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Obchodník nezamýšľa preniesť osobné údaje Klienta do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie. V prípade Klienta z tretej krajiny Obchodník uplatňuje výnimku pre osobitné situácie v zmysle ustanovenia článku 49 ods. 1
písm. b) Nariadenia GDPR (platí pre obidva účely).
Doba uchovávania osobných údajov Klienta:
- účel investičnej služby - doba trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou uzavretou medzi Obchodníkom a Klientom, predmetom ktorej je
poskytnutie investičnej služby (ďalej len „Zmluva“) a doba nevyhnutne potrebná na plnenie práv a povinností Obchodníka vyplývajúcich z tejto Zmluvy a
ZoCP, a to aj na dobu 10 rokov po zániku Zmluvy;
- účel marketingu - doba trvania Zmluvy a doba jedného roka po zániku Zmluvy alebo do dňa doručenia odvolania súhlasu Klienta so spracúvaním
osobných údajov Klienta na účel marketingu.
Práva Klienta ako dotknutej osoby: Klient je v zmysle ustanovení článkov 12 až 23 Nariadenia GDPR nositeľom rôznych práv dotknutej osoby, a to
najmä práva požadovať od Obchodníka prístup k osobným údajom Klienta týkajúcich sa Klienta, práva na ich opravu, práva na vymazanie, práva na
obmedzenie spracúvania, práva namietať proti spracúvaniu, práva na prenosnosť údajov, práva kedykoľvek odvolať svoj súhlas na účel marketingu (ak
ho Klient udelil) alebo iného súhlasu so spracúvaním osobných údajov Klienta bez ohľadu na to, aby takéto odvolanie malo vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov Klienta založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, práva podať sťažnosť dozornému orgánu; pre vylúčenie
akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je Klient oprávnený uplatniť v prípade, ak uplatnenie takého práva pri konkrétnom právnom základe
spracúvania osobných údajov umožňuje Nariadenie GDPR, resp. platný všeobecne záväzný právny predpis o ochrane osobných údajov a ak vykonanie
konkrétneho práva je u prevádzkovateľa technicky možné (platí pre obidva účely).

Dobrovoľnosť alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov Klienta:
- účel investičnej služby - Obchodník nemôže realizovať pre Klienta investičnú službu bez poskytnutia osobných údajov Klienta podľa § 73a ZoCP
a v súlade s Ďalšími súvisiacimi osobitnými predpismi;
- účel marketingu - Klient poskytuje osobné údaje Klienta dobrovoľne, neudelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov Klienta na účel marketingu
nemá žiaden vplyv na vykonanie investičnej služby pre Klienta zo strany Obchodníka; Klient môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať.
Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: Obchodník vykonáva profilovanie osobných údajov Klienta , t.j. vykonáva
automatizované spracúvanie osobných údajov Klienta, ktoré pozostáva z použitia osobných údajov Klienta na vyhodnotenie určitých osobných aspektov
týkajúcich sa Klienta, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov Klienta súvisiacich s jeho majetkovými pomermi, osobnými preferenciami,
záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom, a to najmä na účely oboznámenia Klienta s aktuálnym produktovým portfóliom
Obchodníka tak, aby produkty zodpovedali individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám Klienta a na účely identifikovania potenciálnych
podvodov a problémov v oblasti FATCA, CRS a v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (platí pre obidva
účely).
Zdroj, odkiaľ pochádzajú osobné údaje Klienta, ak osobné údaje Klienta neboli získané od Klienta: Ak osobné údaje Klienta získal Obchodník z
iného zdroja ako je samotný Klient, týmto zdrojom bol najmä zákonný alebo splnomocnený zástupca Klienta (platí pre obidva účely).
Ďalšie informácie: Obchodník bude osobné údaje Klienta ochraňovať a zaobchádzať s nimi v súlade s Nariadením GDPR a v súlade s ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude zachovávať dôverný charakter osobných údajov Klienta aj po skončení zmluvného vzťahu medzi
Obchodníkom a Klientom; v prípade, ak má Obchodník voči Klientovi oznamovaciu povinnosť, táto oznamovacia povinnosť bude splnená, ak daný
oznam Obchodník uverejní na webovom sídle Obchodníka (platí pre obidva účely).
V Bratislave, dňa 25.05.2018
predstavenstvo
Cornhill Management, o.c.p., a.s.

