ZÁSADY OCHRANY
OSOBNÝCH ÚDAJOV
Uvedený slovenský text slúži iba na informačné účely a nie je právne záväzný.
Právne záväzný dokument je v anglickom jazyku.
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1. ÚVOD
Toto oznámenie o zásadách (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“, „Zásady“,
„Oznámenie“) je určené pre vás ako klienta alebo potenciálneho klienta (ďalej len „Klient“, „vy“,
„váš“) spoločnosti INSTANT TRADING EU Ltd (ďalej len „Spoločnosť“, „náš“, „my“). S osobnými
údajmi zamestnancov, partnerov, poskytovateľov služieb alebo akejkoľvek inej tretej strany,
ktorí vstupujú do obchodného vzťahu so Spoločnosťou, sa zaobchádza v súlade so zmluvnou
dohodou medzi Spoločnosťou a touto stranou.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov poskytujú prehľad o tom, ako Spoločnosť spracúva vaše
osobné údaje, a uvádzajú informácie, ktoré vám musí Spoločnosť poskytnúť na základe
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 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), ktorá sa
uplatňuje od 25. mája 2018.
Ak ste vstúpili na webovú stránku našej Spoločnosti (vrátane použitia ktoréhokoľvek z
komunikačných kanálov na kontaktovanie Spoločnosti), usudzujeme, že ste si prečítali tieto
Zásady ochrany osobných údajov a informácie o tom, ako spracúvame akékoľvek informácie,
ktoré nám poskytnete, že ste im porozumeli a súhlasili s nimi. Ďalej súhlasíte s tým, že tieto
Zásady vrátane akýchkoľvek dodatkov budú upravovať spôsob, akým zhromažďujeme,
uchovávame, používame, zdieľame a akokoľvek inak spracúvame vaše osobné údaje a vaše
práva počas nášho vzťahu a po jeho ukončení.
Ak požiadate o účet v Spoločnosti, dávate tým zároveň súhlas s podmienkami stanovenými v
týchto Zásadách vrátane akýchkoľvek dodatkov, ktorými sa bude riadiť, ako Spoločnosť
zhromažďuje, ukladá, používa, zdieľa a akýmkoľvek iným spôsobom spracúva vaše osobné
údaje a vaše práva v priebehu alebo počas ukončenia vášho obchodného vzťahu so
Spoločnosťou.
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nahrádzajú všetky informácie týkajúce sa
spracovania osobných údajov, ktoré sú obsiahnuté v akejkoľvek existujúcej dohode s klientom a
súvisiacich dokumentoch týkajúcich sa záležitostí, na ktoré sa vzťahujú tieto Zásady ochrany
osobných údajov. Tieto Zásady môžeme príležitostne meniť alebo aktualizovať. Nová verzia
týchto Zásad bude k dispozícii na webovej stránke Spoločnosti.
Podľa príslušných ustanovení GDPR, ak ste fyzická osoba, Spoločnosť je spracovateľom a
prevádzkovateľom vašich osobných údajov v súvislosti so spracovaním vašich osobných
údajov, ako je uvedené ďalej.
Na účely tohto vyhlásenia:
(a) osobné údaje označujú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby (subjekt údajov); identifikovateľná fyzická osoba je osoba,
ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná najmä odkazom na identifikátor, ako
je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo odkazom na jeden
alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú,
kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
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(b) spracovanie označuje akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných na
osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami
alebo inak, ako sú zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie,
uchovávanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, nahliadnutie, používanie, zverejňovanie
prenosom, šírením alebo iným sprístupnením, preskupenie alebo kombinovanie,
obmedzenie, vymazanie alebo zničenie;
(c) prevádzkovateľ označuje fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci,
organizáciu alebo inú entitu, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účel a prostriedky
spracovania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky takéhoto spracovania stanovené
právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá pre
jeho menovanie môžu byť stanovené právnymi predpismi Únie alebo členského štátu;
(d) sprostredkovateľ označuje fyzickú alebo právnickú osobu, štátny orgán, organizáciu,
alebo inú entitu, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
2. KTO SME?
Instant Trading EU Ltd, je cyperská investičná spoločnosť regulovaná a schválená Cyperskou
komisiou pre cenné papiere a burzy („CySEC“) pod licenčným číslom 266/15 a zaregistrovaná v
Obchodnom registri v Nikózii pod číslom HE 266937.
Kontaktné údaje spoločnosti sú:
Adresa: 23A, Spetson, Leda Court, Block B, Office B203, Mesa Geitonia, CY- 4000 Limassol
Telefón: Cyprus: +35725057236.
E-mail: support@forexmart.eu
3. NAŠE ZÁVÄZKY
Chápeme, že je dôležité zachovať dôvernosť a súkromie vašich osobných údajov. Ak nám
zveríte svoje informácie, chceli by sme vás ubezpečiť o našom záväzku uchovať tieto
informácie súkromné. Prijali sme hmatateľné opatrenia na ochranu dôvernosti, bezpečnosti a
integrity vašich osobných údajov.
4. AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME
V rámci postupov otvárania klientskych účtov Spoločnosti a s tým spojených záväzkov sa musí
dodržiavať aktuálny legislatívny rámec stanovený Cyperskou komisiou pre cenné papiere a
burzy („CySEC“). Konkrétne sa Spoločnosť zaväzuje dodržiavať svoje zákonné povinnosti podľa
Zákona o boji proti praniu špinavých peňazí (Zákon č. 13 (I) / 2018) v znení neskorších
predpisov a Smernice o praní špinavých peňazí (Smernica DI144-2007-08 z roku 2012), pri
vytváraní ekonomického profilu Klienta a predchádzaní praniu špinavých peňazí a tiež plniť si
príslušné povinnosti týkajúce sa vedenia záznamov podľa Delegovaného nariadenia Európskej
komisie (EÚ) 2017/565 („Delegované nariadenie“) a Zákona 87 (I) / 2017 na stanovenie
vhodnosti a primeranosti každého Klienta v súvislosti so službami, ktoré ponúka daná cyperská
investičná spoločnosť (ďalej len „CIF“), a vedenia záznamov telefonických rozhovorov,
klientskych transakcií, ako aj postupovať v súlade so Zákonom o dodržiavaní právnych
predpisov v oblasti daní z cudzích účtov (ďalej len „FATCA“) a Štandardom spoločného
forexmart.eu je obchodné meno a webová stránka prevádzkovaná spoločnosťou
INSTANT TRADING EU LTD (reg.č.: HE 266937), cyperská investičná spoločnosť regulovaná
Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy (licencia 266/15)
email: support@forexmart.eu

tel: +35725057236

web: w
 ww.forexmart.eu

| Zásady ochrany osobných údajov

4


výkazníctva („CRS“).
Na základe vyššie uvedených predpisov je Spoločnosť povinná požadovať, zhromažďovať a
uchovávať po dobu najmenej piatich (5) rokov tieto údaje:
(a) meno a priezvisko;
(b) dátum narodenia;
(c) miesto narodenia;
(d) štátna príslušnosť;
(e) kópia pasu a / alebo preukazu totožnosti;
(f) účet za služby (vrátane úplnej adresy Klienta);
(g) daňové identifikačné číslo;
(h) štát, kde daňovník odvádza dane;
(i) telefónne číslo;
(j) email;
(k) názov zamestnávateľa;
(l) povolanie;
(m) odvetvie hospodárstva, v ktorom je Klient zamestnaný;
(n) hrubý ročný príjem;
(o) hodnota majetku;
(p) predpokladaný obrat;
(q) údaje o bankovom účte.
Uvedené informácie môžeme zhromažďovať priamo od vás (počas otvárania účtu) a / alebo od
iných osôb vrátane napríklad agentúr úverových referencií, úradov na predchádzanie podvodom,
bánk, iných finančných inštitúcií, poskytovateľov služieb trojfaktorovej autentifikácie a
poskytovateľov verejných registrov.
Môžeme tiež zhromažďovať vaše osobné informácie týkajúce sa vášho používania našej
webovej stránky (stránok), napríklad navštívené podstránky, ako často navštevujete túto
stránku (stránky), trvanie návštevy a obchodné aktivity (ďalšie informácie nájdete v časti
„Vylúčenie zodpovednosti za používanie cookies“).
Vedieme tiež záznamy o vašom obchodnom správaní vrátane záznamov o:
a) produktoch, s ktorými obchodujete, a ich výkonnosti;
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b) predchádzajúcich uskutočnených obchodoch a investíciách vrátane investovanej sumy;
c) vašich platobných činnostiach a vašich výberoch.
Okrem vyššie uvedeného môže Spoločnosť tiež požadovať ďalšie informácie na zlepšenie
svojich služieb pre vás (existujúcich alebo potenciálnych Klientov) alebo našich aktivít (ak ste
naším poskytovateľom obchodných údajov), prípadne na zabezpečenie súladu s príslušnými
právnymi predpismi.
Zaznamenávame všetku vašu komunikáciu so Spoločnosťou – elektronickú, telefonickú,
osobnú alebo inú – v súvislosti so službami, ktoré vám Spoločnosť poskytla, a s obchodným
vzťahom medzi vami a Spoločnosťou. Uvedené záznamy budú výhradným vlastníctvom
Spoločnosti a budú predstavovať dôkaz o komunikácii medzi Spoločnosťou a vami.
5. POUŽITIE ZÍSKANÝCH INFORMÁCIÍ
Vaše osobné údaje budeme používať, uchovávať, spracúvať a nakladať s nimi v súlade s GDPR a
Zákonom č. 125 (I) z roku 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a
voľnom pohybe týchto údajov, v znení neskorších predpisov.
Vaše osobné údaje (s výnimkou verejne dostupných informácií a / alebo údajov, ktoré
Spoločnosť už získala bez toho, aby jej vznikla povinnosť dodržať ustanovenia Všeobecného
nariadenia o ochrane osobných údajov), sa budú zhromažďovať a spracúvať výslovne a
výhradne na konkrétne účely, na ktoré boli zhromaždené („obmedzenie účelu“), a zároveň je
Spoločnosť oprávnená požadovať iba informácie potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
Vaše osobné informácie môžeme prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak
takýto prenos uskutočníme, zaistíme, aby bol prenos zákonný a aby boli zavedené vhodné
bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ako to vyžadujú príslušné
nariadenia. Spoločnosť sa okrem toho v tejto veci riadi pokynmi Európskej komisie a vaše údaje
môže prenášať iba do takého štátu, ktorý Európska únia uznala za primeraný z hľadiska ochrany
vašich osobných údajov.
6. KONTAKTOVANIE KLIENTA
Za účelom poskytovania našich služieb alebo dodržiavania ustanovení našej zmluvy vás
môžeme príležitostne priamo kontaktovať telefonicky, faxom, e-mailom alebo poštou.
Na základe vášho súhlasu vás Spoločnosť môže príležitostne kontaktovať telefonicky, faxom, e
mailom alebo poštou na marketingové účely, aby sme vás upozornili na produkty alebo služby,
ktoré by vás mohli zaujímať alebo na vykonanie prieskumu trhu.
7. ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ
V rámci našej spolupráce s vami môžeme zverejniť vaše osobné informácie ako súčasť
poskytovania našich služieb alebo za účelom plnenia našich právnych záväzkov. Takýto prípad
môže nastať v týchto situáciách:
a. ak to vyžaduje zákon alebo príslušný súd;
b. na žiadosť CySEC alebo iného regulačného orgánu, pod ktorého právomoc spadá
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Spoločnosť alebo Klient alebo ich partneri alebo na ktorého území má Spoločnosť Klientov;
c. príslušným orgánom v rámci vyšetrovania alebo predchádzania podvodom, praniu
špinavých peňazí alebo iným nezákonným činnostiam;
d. v takom rozsahu, ktorý je primeraný na vykonanie požiadaviek a na účely, ktoré súvisia s
poskytovaním služieb;
e. agentúram úverových referencií a úradom na predchádzanie podvodom, poskytovateľom
služby trojfaktorovej autentifikácie, bankám a iným finančným inštitúciám na účely kontroly
solventnosti, predchádzania podvodom, praniu špinavých peňazí, identifikácie alebo
kontroly náležitej starostlivosti Klienta. Za týmto účelom môžu porovnať údaje, ktoré Klient
poskytol, s akýmikoľvek údajmi v akejkoľvek databáze (verejnej alebo neverejnej), ku ktorej
majú prístup. Môžu tiež použiť údaje o Klientovi v budúcnosti, aby s overením pomohli
ostatným spoločnostiam. Spoločnosť si ponechá záznam o vyhľadávaní;
f. profesionálnym poradcom Spoločnosti za predpokladu, že v každom jednotlivom prípade
bude príslušný odborník informovaný o dôvernej povahe týchto informácií a takisto sa
zaviaže dodržiavať povinnosť mlčanlivosti uvedenú v tomto dokumente;
g. iným poskytovateľom služieb, ktorí vytvárajú alebo spracúvajú databázy (či už
elektronické alebo nie) alebo vykonávajú ich údržbu, ponúkajú služby vedenia záznamov,
služby prenosu e-mailov, služby zasielania správ alebo podobné služby, ktorých cieľom je
pomáhať Spoločnosti zhromažďovať, uchovávať, spracúvať a používať informácie o
Klientoch alebo skontaktovať sa s Klientmi alebo zlepšovať poskytovanie služieb podľa tejto
zmluvnej dohody;
h. archívu obchodných údajov alebo podobnému archívu podľa Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch,
centrálnych protistranách (CCP) a archívoch obchodných údajov (TR) (EMIR);
i. iným poskytovateľom služieb na štatistické účely s cieľom zlepšiť marketing spoločnosti,
v takom prípade sa údaje poskytnú v súhrnnej forme;
j. kontaktným centrám prieskumných agentúr, ktoré vykonávajú telefonické alebo e mailové
prieskumy trhu s cieľom zlepšiť služby Spoločnosti, v takom prípade sa poskytnú iba
kontaktné údaje;
k. ak je to potrebné, aby Spoločnosť hájila alebo uplatňovala svoje zákonné práva, budú
vaše osobné údaje poskytnuté súdu alebo inému orgánu so súdnou právomocou alebo
rozhodcovi, ombudsmanovi alebo vládnemu orgánu;
l. na požiadanie Klienta alebo s jeho súhlasom;
m. partnerovi Spoločnosti alebo inej spoločnosti, ktorá patrí do tej istej skupiny ako
Spoločnosť;
n. nástupcom alebo postupníkom alebo nadobúdateľom alebo kupujúcim, pričom
Spoločnosť danú skutočnosť Klientovi písomne oznámi päť (5) pracovných dní vopred.
Od organizácií mimo Spoločnosti, ktoré spracúvajú alebo získavajú osobné informácie,
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vyžadujeme, aby uznali dôvernosť týchto informácií, zaviazali sa rešpektovať právo každého
jednotlivca na súkromie a dodržiavať všetky príslušné zákony o ochrane údajov a tieto Zásady
ochrany osobných údajov.
8. PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A VÁŠ SÚHLAS
Vaše osobné údaje spracujeme na účely plnenia dohody, ktorej ste zmluvnou stranou, a v
rozsahu, ktorý je nevyhnutný jej plnenie, alebo na účely vykonania činností na vašu žiadosť pred
uzavretím dohody. Ak sa chcete stať našim Klientom, máte zákonnú a zmluvnú povinnosť
poskytovať aktuálne a presné osobné údaje potrebné na uzavretie dohody a nahlásiť ich zmenu.
Ak tieto údaje neposkytnete, nebudeme môcť začať náš obchodný vzťah alebo v ňom
pokračovať.
Môžeme tiež spracovať niektoré z vašich osobných údajov na základe vášho slobodného
súhlasu. Ak si použitie vašich osobných údajov vyžaduje váš súhlas, vyhlásenie o súhlase vám
poskytneme počas otvárania účtu a je tiež k dispozícii na webovej stránke (stránkach)
Spoločnosti. Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov bude váš súhlas. Máte
právo tento súhlas kedykoľvek odvolať kontaktovaním Spoločnosti telefonicky alebo e-mailom
na adrese compliance@forexmart.eu. Zrušenie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť
spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením.
Ak ste fyzická osoba a použitie vašich osobných údajov vyžaduje váš súhlas, Spoločnosť bude
požadovať, aby bol váš súhlas poskytnutý slobodne, pre konkrétnu záležitosť a informovane a
tiež požadovať jednoznačné uvedenie vášho želania v podobe vyjadrenia alebo jasného
súhlasného konania, ktorým prejavíte súhlas so spracovaním.
V prípade, že sa budete cítiť nútení súhlasiť alebo ak by ste mali v prípade nesúhlasu znášať
negatívne dôsledky, váš súhlas nebude platný. Váš súhlas navyše nemôže byť pripojený k
zmluvným podmienkam ako ich nedeliteľná súčasť, pretože to by znamenalo, že ste svoj súhlas
neposkytli slobodne.
Za určitých okolností môže Spoločnosť spracovať vaše údaje bez vášho súhlasu. Okrem plnenia
dohody sa za najrelevantnejšie dôvody považujú:
a) spracovanie je nevyhnutné pre plnenie právneho záväzku Spoločnosti; b) spracovanie je
nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo inej fyzickej osoby;
c) spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci, ktorou bola Spoločnosť poverená;
d) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti alebo tretej
strany, s výnimkou prípadov, keď sú takéto záujmy v konflikte s vašimi záujmami alebo
základnými právami a slobodami, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.
9. SPRÁVA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A OCHRANNÉ OPATRENIA
Prijali sme všetky vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili bezpečnosť
vašich osobných údajov. Spoločnosť okrem toho zaviedla interné vzdelávacie školenia pre
svojich zamestnancov s cieľom zmierniť riziká, ktoré sa môžu týkať vašich údajov.
Zamestnanci, ktorí spracovávajú vaše údaje, sú školení, aby rešpektovali dôvernosť informácií o
forexmart.eu je obchodné meno a webová stránka prevádzkovaná spoločnosťou
INSTANT TRADING EU LTD (reg.č.: HE 266937), cyperská investičná spoločnosť regulovaná
Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy (licencia 266/15)
email: support@forexmart.eu

tel: +35725057236

web: w
 ww.forexmart.eu

| Zásady ochrany osobných údajov

8


zákazníkoch a súkromie jednotlivcov. Porušenie vášho súkromia považujeme za najvyššiu
prioritu a Spoločnosť zlepší svoje interné postupy, aby zabránila akejkoľvek takejto udalosti.
Zaviedli sme postupy na zlepšenie ochrany vašich údajov. K týmto informáciám majú prístup
iba zamestnanci a / alebo partneri / viazaní sprostredkovatelia, ktorí musia mať prístup k
informáciám, aby sa umožnila kontinuita dohody medzi vami a spoločnosťou.
Osobné informácie uchovávame v kombinácii zabezpečeného počítačového úložiska,
zabezpečených serverov a príležitostne, ak to považujeme za potrebné, skladujeme ich v
papierovej forme. Spoločnosť podnikla všetky potrebné kroky na ochranu osobných údajov,
ktoré vlastní, pred zneužitím, stratou, neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením.
Aj keď vynaložíme maximálne úsilie na ochranu vašich osobných údajov, týmto uznávate, že
používanie internetu nie je úplne bezpečné, a preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť alebo
integritu akýchkoľvek osobných údajov zasielaných vami alebo vám cez internet.
10. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE
Vaše osobné údaje budeme uchovávať, pokým bude Spoločnosť s vami ako fyzickou osobou v
obchodnom vzťahu. Po ukončení obchodného vzťahu môžeme vaše údaje uchovávať až päť (5)
rokov v súlade s právnymi predpismi, ktorými sa riadi Spoločnosť.
Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako päť (5) rokov z právnych, regulačných a /
alebo iných povinných dôvodov. Lehoty uchovávania sa určia s prihliadnutím na typ informácií,
ktoré sa zhromažďujú, a účel, na ktorý sa zhromažďujú, pričom sa zohľadňujú požiadavky platné
pre danú situáciu a potreba zničiť zastarané, nepoužité informácie v čo najskoršom primeranom
čase.
Osobné informácie uchovávame v digitálnej a papierovej podobe. Používame zabezpečené
počítačové úložné zariadenia pre elektronické dáta a zaviedli sme zásady zabezpečeného
prístupu k tlačeným kópiám. Spoločnosť zaviedla opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré
vlastníme, pred zneužitím, stratou, neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením.
11. VAŠE PRÁVA
Máte právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či spracúva vaše osobné údaje, a ak áno,
máte právo na prístup k vašim osobným údajom a k informáciám ohľadne ich spracovania.
Ak zistíte akékoľvek nepresnosti, máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa
vás týkajú, a s ohľadom na účel spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných
údajov, napríklad prostredníctvom dodatočného vyhlásenia. Spoločnosť môžete kedykoľvek
informovať, že sa vaše osobné údaje zmenili a my vaše osobné údaje zmeníme podľa vašich
pokynov. Ak nejaká zmena ovplyvní poskytovanie našich služieb, budeme vás o tom informovať.
Máte právo získať od Spoločnosti obmedzenie spracovania, ak platí jedna z týchto podmienok:
a) namietate presnosť vašich osobných údajov a my ich musíme overiť v primeranej lehote;
b) vaše osobné údaje boli spracované nezákonne a vy ste nesúhlasili s vymazaním a
obmedzeniami;
c) vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale stále ich musíme
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uchovávať pre účely stanovenia, uplatňovania alebo obrany právnych nárokov; d) vzniesli
ste námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov a čaká sa na overenie, či máme
zákonné dôvody na spracovanie vašich údajov.
Máte právo dostať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli Spoločnosti, v
štruktúrovanom, bežne používanom digitálnom formáte a máte právo tieto údaje bez
akýchkoľvek prekážok z našej strany odoslať inému prevádzkovateľovi dát.
Niektoré vaše údaje môžeme spracovať automaticky, aby sme s vami mohli uzavrieť dohodu a
plniť ju, napríklad test primeranosti, test vhodnosti alebo sledovanie vášho účtu a transakcií.
Bez ohľadu na vyššie uvedené sa naše rozhodnutie uzavrieť s vami dohodu alebo plniť ju
nezakladá výlučne na automatizovanom spracovaní ani vytváraní profilu.
Môžete tiež namietať proti spracovaniu a požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ktoré
uchovávame, ak sa však tak rozhodnete, beriete na vedomie, že nemusíme byť schopní vám aj
naďalej poskytovať naše služby a možno budeme nútení ukončiť náš obchodný vzťah.
Všetky vaše žiadosti môžu byť zaslané na adresu compliance@forexmart.eu a my odpovieme
do piatich (5) pracovných dní.
12. OTÁZKY
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, chcete získať prístup k svojim informáciám
alebo ich zmeniť alebo máte sťažnosť, alebo ak máte otázky ohľadom zabezpečenia našej
webovej stránky, môžete nám poslať e-mail na adresu c
 ompliance@forexmart.eu.
Okrem toho, ak nie ste spokojní s kvalitou služieb, ktoré sme vám poskytli v súvislosti so
spracovaním osobných údajov, máte ako fyzická osoba právo podať sťažnosť nášmu
dozornému orgánu, ktorým je Komisár pre ochranu osobných údajov v Cyperskej republike.
13. AKTUALIZÁCIE
Tieto Zásady môžeme na základe nášho uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia
kedykoľvek zmeniť. Všetky aktualizácie budeme zverejňovať na našich webových stránkach a
preto vám odporúčame pravidelne ich sledovať.
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