OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Úvod
Společnost Goldenburg Group Limited (dále jen "Společnost") se zavazuje chránit Vaše osobní údaje a
zpracovávat Vaše údaje transparentním způsobem. Společnost chápe důležitost důvěrnosti a soukromí
Vašich osobních údajů. Svěřili jste nám své informace a my Vás chceme ujistit o našem závazku
uchovávat tyto informace soukromé. Podnikli jsme nezbytné kroky na ochranu důvěrnosti, bezpečnosti
a integrity Vašich informací.
Podle příslušných částí zákona 2016/679, pokud jste fyzická osoba, Společnost je zpracovatelem a
správcem Vašich osobních údajů ve vztahu k zpracovatelským aktivitám, kterými Vaše osobní údaje
procházejí tak, jak je uvedeno níže.
Pro účely tohoto prohlášení:
i)

ii)

iii)

Osobními údaji se rozumí jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny na
osobních údajích nebo souborech osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky
nebo jinak; jako jsou shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování,
uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, používání,
zveřejňování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiným zpřístupňováním, harmonizace
nebo kombinování, omezení, odstranění nebo zničení;
správce fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agenturu nebo jiný subjekt, který
sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud
účel a způsob tohoto zpracování jsou stanoveny právními předpisy Unie nebo členského
státu, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho nominaci mohou být stanoveny právem Unie
nebo členského státu;
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt,
který zpracovává osobní údaje pro správce;

2. Ochrana osobních údajů
Cílem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je poskytnout Vám přehled o tom, jak Společnost
shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje a informuje Vás o Vašich právech podle místního zákona
o ochraně údajů a obecného nařízení EU o ochraně údajů (dále jen "GDPR"). Toto prohlášení se týká
fyzických osob, které jsou současnými nebo potenciálními klienty Společnosti. Toto prohlášení se
kromě toho zaměřuje na fyzické osoby, které v minulosti měli obchodní vztah se Společností.
Kromě toho, toto prohlášení poskytuje informace o tom, za jakých okolností Společnost může sdílet
Vaše osobní informace s třetí stranou, jako jsou například poskytovatelé platebních služeb, která je se
Společností propojena.
3. Kdo jsme
Společnost je autorizovaná společnost se sídlem na Kypru s registračním číslem 328474. Společnost je
registrována a licencována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (dále jen "CySEC") s licencí
číslo 242/14.
Spoločnosťpod svým jménem zaregistrovala vázané zástupce, kteří mají sídla v Evropské unii. Uvedení
vázáni zástupci pracují výhradně pro Společnost. Každý Vázaný zástupce má své vlastní prohlášení o
ochraně osobních údajů, které se zveřejní na jeho internetové stránce, která může být propojena
a/nebo odkazovat na internetovou stránku a/nebo název Společnosti.
Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo chcete více informací o tom, jak Společnost používá Vaše osobní
údaje, můžete se obrátit na náš tým ochrany údajů na adrese dataprotection@goldenburggroup.eu.
GOLDENBURG GROUP LTD
1 Siafi Street

Telefón: +357 2503 0299

Fax: +357 2403 0076

Porto Bello BLD
3042 Limassol, Cyprus

info@topforex.com
www.topforex.com

Reg. Č.: HE328474
DIČ: 12328474D

TopForex je registrovaná značka společnosti Goldenburg Group Limited, a Cyprerská Investiční Firma (CIF) Limited, která je pod
dohledem a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry (CySEC) s CIF licencí č. 242/14.

4. Shromažďování informací
Jako součást postupů při zakládání klientských účtů a přetrvávajících závazků musí Společnost
dodržovat legislativní rámec, který se v současnosti uplatňuje Kyperskou komisí pro cenné papíry a
burzy (dále jen "CySEC"). Konkrétně, Společnost dodržuje své zákonné povinnosti podle zákona AML
(zákon č. 13 (I) / 2018), ve znění pozdějších předpisů a směrnice AML (směrnice DI144-2007-08 z
roku 2012) na zřízení klientského ekonomického profilu a prevence praní peněz, dodržuje příslušné
povinností související s vedením záznamů podle delegovaného nařízení Evropské unie (EU) 2017/565
(dále jen "delegované nařízení") a zákona 87 (I)/2017 na stanovení vhodnosti každého klienta na
základě služby nabízené každým CIF (testy vhodnosti) a zaznamenávání telefonních rozhovorů,
transakcí klientů, FATCA a CRS.
Společnost je založena na výše uvedeném principu, je povinna požadovat, shromažďovat a uchovávat
nejméně pět (5) let následující:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)
xvii)

Jméno a příjmení
Datum narození
Místo narození
Státní příslušnost
Kopii pasu a/nebo průkazu totožnosti
Účetní doklad (včetně úplné adresy klienta)
Daňové identifikační číslo
Daňové sídlo
Telefonní číslo
Email
Jméno zaměstnavatele
Profesi
Odvětví zaměstnání
Hrubý roční příjem
Čistá hodnota majetku (Net Worth)
Očekávané obraty
Podrobnosti o bankovním účtu

Společnost může získat uvedené informace přímo od Vás (během zřizování účtu) a / nebo od jiných
osob, mezi které patří například úvěrové referenční agentury, agentury pro předcházení podvodům,
banky, jiné finanční instituce, třetí poskytovatelé autentifikačních služeb (pro účely autentizace
používá Společnost rozhraní Lexis-Nexis) a poskytovatelé veřejných rejstříků.
Společnost také může získat informace o Vás prostřednictvím Vámi používaných webových stránek
Společnosti, jako jsou navštívené stránky, frekvence, trvání návštěvy a obchodní aktivity. Společnost
také vede záznamy o Vašem obchodním chování, včetně záznamů o:
a) produktech, které obchodujete, a jejich výkonnost
b) historických údajích o obchodech a investicích, které jste provedli včetně investované částky
c) historických údajích o platebních aktivitách a činnostech souvisejících s výběrem.
Kromě toho může Společnost požadovat další informace pro zlepšení služby pro Vás (stávajících či
potenciálních klientů) nebo našich aktivit (pokud jste našim poskytovatelem obchodních údajů) podle
naší příslušné dohody, podle okolností, nebo podle platných předpisů.
Společnost zaznamenává jakoukoliv komunikaci, osobní, telefonickou nebo jinou, které máme s Vámi
ve vztahu ke službám, které Vám společnost poskytla, a vztahu s Vámi. Uvedené nahrávky budou
výhradním vlastnictvím Společnosti a budou představovat důkaz o komunikaci mezi Společností a
Vámi.
5. Komu Společnost může zveřejnit Vaše informace
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Jako součást použití Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely, můžeme zveřejnit Vaše informace
pro následující instituce:
a) Poskytovatelé služeb a specializovaní poradci, kteří byli smluvně domluveni na to, aby nám
poskytli IT, finanční, regulační, shodné, účetní a / nebo jiné služby.
b) Vázáni zástupci, se kterými Společnost uzavřela vztahy a kteří pracují výhradně pro
Společnost.
c) Regulační orgány.
d) Kdokoliv Vámi oprávněný.
e) Příslušné orgány na vyšetřování nebo předcházení podvodům, praní peněz nebo jiné
nezákonné činnosti.
f) Obchodní úložiště nebo podobné.
g) Zaměstnanci Společnosti, aby vykonávali své povinnosti na základě dohody mezi námi nebo k
zajištění účinného fungování naší platformy, funkcí automatických příkazů a funkce
Obchodních dat.
Společnost vyžaduje od organizací mimo Společnosti, které zpracovávají nebo získávají osobní údaje,
aby potvrdili důvěrnost těchto informací, zavazují se respektovat právo každého jednotlivce na
soukromí a dodržovat všechny příslušné zákony na ochranu údajů a toto oznámení o ochraně osobních
údajů.
6. Použití informací
Společnost bude používat, uchovávat, zpracovávat a spravovat Vaše osobní údaje v souladu s
nařízením o obecné ochraně údajů 2016/679 a zákonem o zpracování osobních údajů (ochrana
jednotlivce) z roku 2001, ve znění pozdějších změn.
Vaše osobní údaje (nikoli veřejně dostupné informace a / nebo informace, které Společnost už má a
nepodléhají ustanovením obecného nařízení o ochraně údajů) budou shromažďovány a zpracovávány
výslovně a specificky pouze pro účely, pro které byly získány ("omezení účelu"), zatímco společnost
musí požadovat pouze informace potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
Vaše osobní údaje můžeme přenést mimo Evropského hospodářského prostoru. Pokud uskutečníme
takový přenos, zajistíme, aby převod byl zákonný a aby existovaly příslušná bezpečnostní opatření na
ochranu Vašich osobních údajů, jak to stanovují platné předpisy. Společnost v návaznosti na to
dodržuje pokyny Evropské komise týkající se této záležitosti a zajišťuje, aby třetí zemi, na kterou se
mohou Vaše údaje přenášet, uznala Evropská komise jako přiměřenou z hlediska ochrany Vašich
osobních údajů.
7. Váš souhlas
Použití Vašich osobních údajů vyžaduje Váš souhlas, takový souhlas se poskytne v souladu s
Klientskou smlouvou, která Vám byla poskytnuta během procesu otevření účtu a je k dispozici i na
webových stránkách Společnosti. Společnost se bude opírat o poskytnutý souhlas jako o právní základ
pro zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoliv odebrat tento souhlas tím, že nás
kontaktujete telefonicky nebo e-mailem na adrese dataprotection@goldenburggroup.eu.
Pokud jste fyzická osoba a použití Vašich osobních údajů vyžaduje Váš souhlas, Společnost požádá o
poskytnutí Vašeho souhlasu, který poskytujete svobodně, specificky, informovaně a jednoznačně
vyjadřujíc Vaše přání, které vyjádřením nebo jasným pozitivním jednáním znamená souhlas se
zpracováním.
Pokud se v jakémkoli případě cítíte nuceni souhlasit nebo budete mít negativní důsledky, pokud byste
souhlas neposkytly, pak Váš souhlas nebude platný. Navíc Váš souhlas nebude vázat jako
neodvolatelná část smluvních podmínek, protože taková akce by naznačovala, že jste svůj souhlas
neposkytly svobodně.
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8. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu
Za určitých okolností Společnost může zpracovat Vaše údaje bez Vašeho souhlasu. Následující případy
jsou považovány za nejrelevantnější:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Zpracování je nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, které podléhá správce.
Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kde je dotyčná osoba smluvní stranou, nebo
pro přijetí opatření týkajících se žádosti osoby před uzavřením smlouvy.
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů.
Zpracování je nezbytné k provádění úkolu provedených ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci nebo třetí strany, které se údaje poskytnou.
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných správcem nebo třetí
stranou, jejíž jsou osobní údaje poskytnuté, pod podmínkou, že tyto zájmy převyšují práva,
zájmy a základní svobody osob.

9. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje
Společnost uchovává Vaše osobní údaje tak dlouho, dokud má společnost s Vámi obchodní vztah
(fyzická osoba). Po ukončení obchodního vztahu můžeme uchovávat Vaše údaje po dobu pěti (5) let v
souladu se zákony, kterými se řídí Společnost. Společnost může uchovávat Vaše osobní údaje déle než
pět (5) let z právních a / nebo jiných povinných důvodů.
Retenční období se stanoví s ohledem na druh shromážděných informací a na účel, pro který se
shromažďují, s přihlédnutím na požadavky, na danou situaci a na potřebu zničit nepoužívané
informace v co nejkratším přiměřeném čase.
10. Správa Vašich osobních informací a ochranná opatření
Společnost podnikla všechny potřebné organizační opatření, aby zajistila, že Vaše osobní údaje jsou
zabezpečeny. Kromě toho Společnost vytvořila pro své zaměstnance interní vzdělávací přípravu, aby
zmírnila všechna rizika, které mohou ovlivnit Vaše údaje. Zaměstnanci, kteří zpracovávají Vaše údaje
jsou vyškoleni, aby respektovaly důvěrnost informací o zákaznících a soukromí jednotlivců. Porušení
Vašeho soukromí má u nás nejvyšší prioritu a Společnost posílí své vnitřní postupy, aby takové
události zabránila.
Společnost zavedla postupy týkající se ochrany Vašich údajů. Přístup k vašim informacím mají pouze
zaměstnanci a / nebo vázáni zástupci, kteří potřebují mít přístup k informacím, aby umožnily
kontinuitu dohody mezi vámi a Společností.
Kromě toho, uchováváme osobní údaje v kombinaci bezpečného úložiště počítače, zabezpečených
serverů a čas od času, pokud se to považuje za nezbytné, je uchováváme ve formě papírových souborů.
Společnost podnikla všechny potřebné kroky na ochranu osobních informací, kterými disponuje, před
zneužitím, ztrátou, neoprávněným přístupem, změnou nebo zpřístupněním.
I když vynaložíme veškeré úsilí na ochranu Vašich informací, berete na vědomí, že používání internetu
není zcela bezpečné a z tohoto důvodu nemůžeme zaručit bezpečnost nebo integritu jakýchkoli
osobních údajů přenášených mezi vámi a Společností přes internet.
11. Změna informací
Společnost můžete kdykoliv informovat o tom, že se Vaše informace změnily nebo, že chcete, aby
společnost vymazala informace, které o Vás vede, a to zasláním e-mailu na adresu
dataprotection@goldenburggroup.eu. Vaše údaje budou změněny nebo odstraněny vašim pokyny, s
výjimkou případů, kdy jsme povinni uchovávat Vaše informace na regulační nebo právní účely, na
poskytování Vámi požadovaných služeb nebo udržování adekvátních obchodních záznamů.
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12. Právo na přístup
Jako fyzická osoba máte právo získat kopii jakýchkoli osobních informací, které o Vás vedeme, a
upozornit nás na jakoukoliv nepřesnost. Kromě toho můžete požádat o odůvodnění vedení takových
informací.
Chcete-li podat žádost, kontaktujte nás, potvrďte svou totožnost a uveďte, jaké informace požadujete.
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese dataprotection@goldenburggroup.eu.
13. Otázky
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, chcete mít přístup k
Vašim informacím nebo máte stížnost, nebo pokud máte jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti na
našich
webových
stránkách,
můžete
nám
poslat
e-mail
na
adresu
dataprotection@goldenburggroup.eu.
Kromě toho, pokud nejste spokojeni s kvalitou Služeb, které jsme Vám poskytli v souvislosti se
zpracováním osobních údajů, máte jako fyzická osoba právo podat stížnost našemu orgánu dohledu,
kterým je komisař pro ochranu osobních údajů Kyperské republiky.
14. Aktualizácia tohto oznámenia
Toto oznámení může změnit bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu se doporučuje čas od času
vyhledat aktualizace.
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