INFORMACE O ZPRACOVANI OSOBNICH ÚDAJÚ
Správce osobních údajů:
S&P Czech Finance s.r.o.
Holečkova 777/39
150 00 Praha 5
+420 739 459 913
Dotazy ohledně zpracování osobních údajů směřujte na výše uvedené telefonní číslo nebo
emailovou adresu: andrea.hlavackova@snpfinance.cz
Informace o zpracování osobních údajů jsou klientovi poskytnuty vždy před zahájením smluvního
vztahu. Tento dokument je také dostupný na stránkách S&P Czech Finance s.r.o.
http://www.snpfinance.cz/dokumenty.html
Vymezení pojmů:
osobní údaj– osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů;
subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
správce– správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí
zpracování a odpovídá za něj;
zpracovatel– zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem
zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
příjemce- příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které
správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými
prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací,
zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování,
uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013
Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík,
nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně
prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů.

Společnost S&P Czech Finance s.r.o. je dle ustanovení par. 7 a zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů, ve stanovených případech povinna provádět identifikaci a kontrolu klienta a v případě
podezřelých obchodů tyto oznamovat, stejně tak jsou tímto zákonem stanovena pravidla pro
uchovávání údajů získaných při identifikaci klienta.
S&P Czech Finance s.r.o. je dále povinna dle ustanovení par. 32 zákona č.256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vést evidenci investičního zprostředkovatele,
v jehož rámci taktéž zpracovává identifikační údaje klienta.
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Jelikož S&P Czech Finance s.r.o. jako správce ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů
zpracovává osobní údaje klientů, případně dalších osob, jejíž údaje je nutné pro plnění výše
uvedené povinnosti zpracovávat, na základě povinnosti uložené mu zvláštním zákonem a
v některých případech tyto údaje zpracovává za účelem uplatnění práv a povinností vyplývajících
ze zvláštního zákona, nepodléhá takové zpracování osobních údajů oznamovací povinnosti Úřadu
pro ochranu osobních údajů. S&P Czech Finance s.r.o. je však v takovém případě povinen dle
ustanovení par. 18 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů vhodnou
formou zveřejnit informace zejména o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích
subjektů údajů, kategoriích příjemců a době uchování.
S&P Czech Finance s.r.o. zpracovává osobní údaje pomocí svých zaměstnanců a vázaných
zástupců.
Základní účely zpracování
-

Zajištění provozní činnosti
Oprávněný zájem (pro posouzení rizika, prevence podvodů, provádění analýz a
vyhodnocování možných rizik, efektivní využívání stávajících služeb, přímý marketing atd.)
Plnění smlouvy a poskytování služeb
Splnění právní povinnosti – zpracování osobních údajů ukládají společnosti zákony:
a) 256/2004 Sb., podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů
b) 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu ve znění pozdějších předpisů
c) 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

a další navazující právní předpisy.
Zpracování osobních údajů pro základní účely je v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je klient
povinen své osobní )údaje S&P Czech Finance s.r.o. poskytnout. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů
může mít za následek neuzavření smlouvy či nemožnost poskytnout klientovi službu nebo produkt,
jakož i další následky stanovené právními předpisy.

Identifikace klienta:
 Účel zpracování osobních údajů: identifikace a kontrola klienta dle Zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a plnění všech povinností s nimi spojených.
 Kategorie osobních údajů: identifikační údaje ve smyslu Zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti (u fyzických osob se identifikačními údaji rozumí jméno,
příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý
nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma,
odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby; u
právnických osob pak obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího
označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u osob,
které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje jako u fyzické osoby) a dále
doplňující údaje, zejména dle Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho
platnosti
 Kategorie subjektů: klient
 Kategorie příjemců údajů: S&P Czech Finance s.r.o., Atlantik finanční trhy a.s. a další finanční a
jiné instituce, stanoví-li zvláštní zákon povinnost jim tyto údaje poskytnout (pro účely přijatých
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opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti půjde zejména o orgány činné v trestním
řízení nebo orgán dohledu)
 Kategorie zpracovatelů: Daktela1 Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha
https://www.daktela.com/gdpr/
 Doba uchování: dle Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 10
let od ukončení obchodního vztahu

Evidence investičního zprostředkovatele
 Účel zpracování osobních údajů: Vedení evidence investičního zprostředkovatele v souladu
se Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a prováděcími právními předpisy a plnění všech
povinností s ním spojených
 Kategorie osobních údajů: identifikační údaj umožňující jedinečnou identifikaci zákazníka, pro
kterého je pokyn zadán (identifikační číslo, rodné číslo a číslo smlouvy stanovené investičním
zprostředkovatelem)
 Kategorie subjektů: klient
 Kategorie příjemců údajů: S&P Czech Finance s.r.o., Atlantik finanční trhy a.s. (IČ: 262 18 062,
se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, oou@jtfg.com) a orgán dohledu (Česká národní
banka)
 Doba uchování: dle Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 10
let od ukončení obchodního vztahu

Vyhodnocení investičního profilu zákazníka
 Účel zpracování osobních údajů: Oprávněný zájem S&P Czech Finance s.r.o. pro minimalizaci
a vyhodnocování rizik, kontroly a prevence podvodů, efektivnější využívání stávajících služeb
a produktů, přímý marketing.
 Kategorie osobních údajů: identifikační údaje klienta, údaje o využívaných produktech a
poskytovaných službách, Sociodemografické údaje jako například věk, místo pobytu, pohlaví,
vzdělání, příjmy a majetek a jejich zdroj.
 Kategorie subjektů: klient
 Kategorie příjemců údajů: S&P Czech Finance s.r.o., Atlantik finanční trhy a.s. (IČ: 262 18 062,
se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, oou@jtfg.com) a orgán dohledu (Česká národní
banka)
 Doba uchování: dle Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 10
let od ukončení obchodního vztahu

Nahrávání a ukládání komunikace s klienty
 Účel zpracování osobních údajů: Ukládání komunikace s klienty a potenciálními klienty –
právní povinnost na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu 256/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

1

Daktela je servisní organizací, která má pro účely smlouvy přístup k poskytnutým datům. Tento přístup mají pouze zaměstnanci společnosti
Daktela, kteří mají login a heslo pro uživatele s právy k nezbytnému přístupu s ohledem na řešení technických věcí. Mezi S&P Czech Finance s.r.o. a
Daktelou je uzavřena NDA smlouva. Osobní údaje jsou chráněny firewallem s automatickým blokováním IP adresy při podezřelém chování. Data
uložená u Daktela s.r.o. jsou ve vlastnictví S&P Czech Finance s.r.o. a budou uložena u Daktela s.r.o. pouze po dobu spolupráce S&P Czech Finance
s.r.o. a Daktela s.r.o.
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 Kategorie osobních údajů: Telefonická nahrávka a telefonní číslo klienta, mailová komunikace
a emailová adresa.
 Kategorie subjektů: klient
 Kategorie příjemců údajů: S&P Czech Finance s.r.o., Atlantik finanční trhy a.s. (IČ: 262 18 062,
se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, oou@jtfg.com) a orgán dohledu (Česká národní
banka)
 Doba uchování: dle Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 10
let od ukončení obchodního vztahu

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce:
-

Jméno a příjmení
Titul
Datum a místo narození
Pohlaví
Rodné číslo
Rodinný stav
Státní příslušnost
IČ u podnikající osoby, obchodní firmu a případně jiný identifikátor
Adresa trvalého bydliště
Korespondenční adresa
Telefonní číslo
Email
Číslo OP/PASU
Datum, platnost a místo vystavení OP/PASU
Další popisné údaje (bankovní spojení, dosažené vzdělání atd.)
Státní občanství
Místo narození
Záznamy komunikace s klienty
Kopie dokladů (podobiznu) a podpis
Informace z externích zdrojů, zejména veřejně dostupných registrů (obchodní rejstřík,
insolvenční atd.)
Údaje o využívaných produktech a poskytovaných službách
Sociodemografické údaje jako například věk, místo pobytu, pohlaví, vzdělání, příjmy a
majetek a jejich zdroj - tyto údaje poskytuje klient S&P Czech Finance při uzavření smlouvy
Osobní údaje třetí s klientem spjaté osoby

Zdroj osobních údajů
S&P Czech Finance s.r.o. získává výše uvedené údaje přímo od klienta nebo z veřejně dostupných
informačních zdrojů (internet, různé veřejné rejstříky a evidence jako např. obchodní rejstřík,
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živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí apod.). Případně od dalších subjektů,
pokud k tomu klient dal svůj souhlas (průzkumy a uživatelské testování).
Způsob zpracování osobních údajů
Manuálně a automatizovanými prostředky.

Práva subjektu údajů
-

-

Klient má právo na přístup ke svým údajům. Přístup musí obsahovat minimálně informaci o
účelu zpracování, rozsahu zpracování osobních údajů. Informace o zdroji a povaze
zpracování.
Právo na opravu osobních údajů – klient má právo, kdykoliv se obrátit na správce údajů a
požádat o změnu nebo úpravu osobních údajů zpracovávaných správcem.
Práva v případě porušení povinností stanovených zákonem na ochranu osobních údajů

Nevyplývá-li povinnost zpracovávat údaje ze zvláštního zákona, je S&P Czech Finance s.r.o.
oprávněn osobní údaje zpracovávat za účelem jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené
S&P Czech Finance s.r.o.,ochrany důležitých práv a zájmů subjektu údajů, archivnictví vedeného na
základě zákona a burzovní hry – na základě tzv. oprávněného zájmu.
K jinému účelu nebo rozsahu zpracování osobních údajů nebo ke zpracování jiné kategorie údajů,
ke kterému není S&P Czech Finance s.r.o. povinen na základě zvláštního zákona, dávají klienti
souhlas.

Žádosti ohledně problémů nebo smazání dat prosím zasílejte na andrea.hlavackova@snpfinance.cz
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