Zásady ochrany osobných údajov
1. Úvod
1.1 Limited Trade Markets (TCM) Limited (napr. Leadcapital Markets Limited) (ďalej len „my“, „nás“, „naša“ alebo
„spoločnosť“) je autorizovaná cyperská investičná spoločnosť (CIF), regulovaná a kontrolovaná spoločnosťou
cyperská komisia pre cenné papiere a burzy (ďalej len „CySEC“), s licenčným číslom 227/14 (ďalej len „licencia“)
a adresou úradu na 128 - 130 Limassol Avenue, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nikózia,
Cyprus.
1.2 Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Oznámenie o ochrane osobných údajov“) sa vydávajú na
základe a odrážajú súlad s požiadavkami a / alebo povinnosťami a / alebo povinnosťami zavedenými
všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len „oznámenie o ochrane osobných údajov“).
ďalej len „GDPR“) v znení neskorších zmien a doplnení, smernice 2002/58 / ES o elektronickom súkromí v znení
zmien a doplnení a nahradených smernicou 2009/136 / ES v znení zmien a doplnení a ich vykonávacích
právnych predpisov. a cyperský zákon o ochrane údajov v znení neskorších predpisov a nahradený (ďalej
spoločne len „zákony o ochrane údajov“), pokiaľ ide o všetky osobné údaje alebo informácie (ďalej len „osobné
údaje“) alebo „Údaje“) spracovateľské činnosti vykonávané spoločnosťou.
1.3 Hlavná adresa spoločnosti je 128 - 130 Limassol Avenue, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015,
Nicosia, Cyprus. Naše kontaktné údaje nájdete na www.tradecapitalmarkets.com .
2. Rozsah a cieľ oznámenia o ochrane osobných údajov
2.1 Spoločnosť rešpektuje práva jednotlivcov na súkromie a ochranu osobných údajov. Účelom tohto oznámenia
o ochrane osobných údajov je vysvetliť a spracovať spôsob, akým zhromažďujeme, používame, spracúvame a
uchovávame osobné údaje v rámci nášho podnikania.
2.2 „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby
(„dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať,
najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden
alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetická, mentálna, ekonomická, kultúrna alebo
sociálna identita tejto fyzickej osoby.
2.3 Spoločnosť môže z času na čas aktualizovať oznámenie o ochrane osobných údajov. Keď vykonáme
akékoľvek aktualizácie, oznámime vám takéto aktualizácie a zverejníme aktualizované oznámenie o ochrane
osobných údajov na našich webových stránkach, konkrétne:
www.tradecapitalmarkets.com , www.trade.com , www.finexo.com .
2.4 Odporúčame vám, aby ste pravidelne navštevovali naše webové stránky, aby ste boli informovaní o účeloch
spracovania vašich osobných údajov a vašich právach na kontrolu spôsobu, akým zhromažďujeme, používame
alebo spracúvame vaše osobné údaje.
3. Osobné údaje, ktoré spracúvame
3.1 Zhromažďujeme, používame a spracúvame rôzne kategórie osobných údajov na začiatku a počas trvania
vášho obchodného vzťahu s nami. Spoločnosť obmedzí zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na
potrebné údaje, aby splnila účel a právny základ, ako je uvedené v oddiele 5 tohto oznámenia o ochrane
osobných údajov.
3.2 Osobné údaje môžu okrem iného obsahovať:
a. Základné osobné údaje vrátane, ale nielen, mena, bydliska, dátumu narodenia, e-mailovej adresy, telefónneho
čísla, občianstva, rodinného stavu, rodiny a najbližších príbuzných a kontaktných údajov takýchto osôb;
b. Informácie o finančnom stave, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na zdroj príjmu, hrubý príjem, čistý
majetok, transakčné a obchodné histórie, vklady a žiadosti o výber, finančné potreby a ciele;
c. Účel a dôvod účtovania vrátane, ale nielen, charakteru transakcií a predpokladaného obratu na účte;
d. Informácie o postavení zamestnania vrátane odvetvia zamestnania a pozície zamestnania;
e. Informácie o vzdelávaní vrátane, ale nielen, študijného odboru a úrovne štúdia;
f. Vizuálne obrázky vrátane okrem iného kópií pasov, preukazov totožnosti a vodičských preukazov;
g. Informácie a aktivita online profilu a sociálnych médií na základe vašej interakcie s nami, našimi webovými
stránkami a aplikáciami vrátane, ale nielen, profilu obchodného účtu, prihlasovacích informácií, adresy
internetového protokolu (IP), informácií o inteligentných zariadeniach, súradníc polohy, informácií o sieťach
mobilných telefónov, vyhľadávania a návštevy stránok;
h. Informácie o obchodných skúsenostiach;
i. Údaje o bankovom účte vrátane, ale nielen, čísla IBAN, kódu SWIFT, čísla účtu a kódu triedenia (podľa
potreby).
3.3 Spoločnosť môže tiež spracovať určité osobitné kategórie osobných údajov na konkrétne a obmedzené účely
a iba na základe výslovného súhlasu, ktorý ste udelili, alebo na akomkoľvek inom právnom základe, ako je
uvedené v oddiele 5 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.
3.4 Medzi tieto osobitné kategórie osobných údajov patria:
a. Fyzikálne alebo psychologické zdravotné podrobnosti alebo zdravotné ťažkosti;
b. Informácie o rasovom alebo etnickom pôvode;
c. Náboženské alebo filozofické presvedčenie;
d. Biometrické informácie týkajúce sa fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristík osoby
vrátane, ale nielen, používania rozpoznávania hlasu alebo podobných technológií na zabránenie podvodom a /
alebo praniu špinavých peňazí.

3.5 Keď si u nás otvoríte účet, bude vydané jedinečné číslo účtu, ako aj užívateľské meno a heslo. Prístup k číslu
vášho účtu a ID používateľa majú iba niektorí zamestnanci spoločnosti. Upozorňujeme však, že nesiete plnú
zodpovednosť za utajenie vášho čísla účtu, ID používateľa a hesla. V dôsledku toho, ak akýmkoľvek spôsobom
oznámite číslo svojho účtu, ID používateľa a / alebo heslo akejkoľvek osobe, budete za takúto činnosť
považovaní za plne zodpovedných.
3.6 Spoločnosť môže v súlade so zákonom spracovať osobné údaje o odsúdeniach za trestné činy alebo o
trestných činoch a / alebo údajných trestných činoch na konkrétne a obmedzené činnosti a účely vrátane, ale
nielen, vykonávania kontrol na predchádzanie trestným činom a ich odhaľovanie a dodržiavanie zákonov
týkajúcich sa boja proti trestným činom pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, podvody, úplatkárstvo,
korupcia a medzinárodné sankcie. Môže zahŕňať vyšetrovanie a zhromažďovanie informácií o podozreniach na
finančné trestné činy, podvody a hrozby a zdieľanie údajov medzi úverovými alebo finančnými organizáciami,
CySEC alebo inými príslušnými alebo inými orgánmi vrátane mimovládnych orgánov v akejkoľvek jurisdikcii v
rámci alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „ ako „EHP“).
4. Ako sa zhromažďujú osobné údaje
4.1 Vaše osobné údaje sa zhromažďujú:
a. Od teba;
b. Od tretích strán - vrátane dcérskych spoločností alebo sesterských spoločností spoločnosti, tretích strán, ktoré
poskytujú služby vám alebo nám, vrátane, ale nielen, obchodných zástupcov (ďalej len „BI“), pridružených
spoločností a / alebo viazaných agentov, so sídlom alebo sídlom v rámci EHP a / alebo mimo neho;
c. Agentúry pre úverové referencie a predchádzanie podvodom, banky alebo iné finančné inštitúcie,
poskytovatelia služieb tretej autentifikácie a poskytovatelia verejných registrov;
d. Počas nášho obchodného vzťahu s vami a spôsobu, akým prevádzkujete svoje účty, vrátane, ale nielen, vašej
obchodnej činnosti, vkladov, výberov;
e. Od technológie, ktorú používate na prístup k našim službám vrátane údajov o polohe z vášho mobilného
telefónu alebo IP adresy alebo telefónneho čísla a spôsobu, akým ich používate;
f. Z verejne dostupných zdrojov vrátane tlače, obchodných registrov a vyhľadávacích nástrojov online.
4.2 Je vašou povinnosťou a zodpovednosťou poskytovať nám informácie o poskytnutých osobných údajoch, aby
tieto údaje zostali aktuálne, presné a správne a potvrdzujete, že pri plnení našich záväzkov sa spoliehame na
osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté. zákon a naše obchodné vzťahy s vami.
4.3 Ak nie ste fyzickou osobou, ktorá nám poskytuje osobné údaje akejkoľvek inej osoby, alebo ak ste jednotlivec,
ktorý nám poskytuje osobné údaje akejkoľvek inej osoby ako vami, zaväzujete sa a prehlasujete túto osobu,
ktorej osobné údaje sa zhromažďujú. , použité, spracované a uložené v súlade s týmto oznámením o ochrane
osobných údajov, boli v plnom rozsahu informovaní o takomto zbere, použití, spracovaní a uchovávaní svojich
osobných údajov na základe tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a boli s ním jasne písomne
odsúhlasení a že boli informovaní o svojich právach v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa zhromažďujú,
používajú, spracúvajú a uchovávajú podľa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.
Účel spracovania a právny základ spracovania vašich osobných údajov
5.1 Radi by sme sa ubezpečili, že plne rozumiete účelu a právnemu základu zhromažďovania, používania,
spracovania a uchovávania vašich osobných údajov. Preto v tejto časti opíšeme účely, na ktoré sa vaše osobné
údaje môžu použiť, ako aj právny základ spracovania vašich osobných údajov.
5. Účel spracovania
5.A.1 Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať, používať, spracúvať, ukladať, zdieľať alebo prevádzať iba
vtedy, keď je potrebné, aby sme mohli vykonávať zákonné obchodné činnosti a poskytovať naše služby a / alebo
produkty.
5.B Právny základ spracovania vašich osobných údajov
Ďalej sme podrobne opísali právny základ, na základe ktorého sa môžu vaše osobné údaje použiť:
5.B.1 Plnenie zmluvy / zmluvná nevyhnutnosť
5.B.1.1 Vaše osobné údaje môžeme spracovať, ak je potrebné s vami uzavrieť zmluvu o poskytovaní našich
výrobkov alebo služieb alebo o splnení našich záväzkov alebo povinností podľa tejto zmluvy.
5.B.1.2 V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje, ktoré sa môžu zbierať, používať, spracovávať a uchovávať na
základe zmluvnej nevyhnutnosti (neúplný zoznam):
1. Meno zákazníka
2. IP adresa
3. E-mail
4. Dátum narodenia
5. Podrobnosti o bankovom účte
6. História transakcií
7. Informácie o spôsobe platby
8. Informácie o výbere
9. Informácie o zrušení platby
10. Dokument o bezhotovostnom prevode
11. Vlastníctvo spôsobu platby

5.B.1.3 Upozorňujeme, že ak nesúhlasíte s poskytnutím vyššie uvedených údajov, možno budeme musieť
pozastaviť fungovanie vášho účtu a / alebo služieb a / alebo produktov, ktoré vám boli poskytnuté.
5.B.2 Právne a regulačné povinnosti
5.B.2.1 Keď sa zaregistrujete pre produkt alebo službu a počas vášho vzťahu s nami, zo zákona sme povinní
zhromažďovať, používať, spracovávať a ukladať určité osobné údaje o vás.
To môže zahŕňať potrebné osobné údaje:
a. Plniť všetky zákonné alebo regulačné povinnosti podľa zákonov a iných právnych predpisov, v akejkoľvek
jurisdikcii v rámci alebo mimo EHP;
b. Na použitie na súdoch, orgánoch činných v trestnom konaní, regulačných agentúrach a iných verejných alebo
príslušných alebo daňových úradoch alebo iných orgánoch, vládnych alebo iných, v akejkoľvek jurisdikcii v rámci
alebo mimo EHP;
c. Vykonávať kontroly v súvislosti s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, úplatkárstvom, podvodmi
a / alebo sankciami, ako to vyžadujú zákony a nariadenia;
d. Chrániť naše práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok;
e. Používa sa na prevenciu, odhaľovanie alebo vyšetrovanie trestných činov.
5.B.2.2 V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje, ktoré je možné zhromažďovať, používať, spracovávať a
uchovávať na základe právnych alebo regulačných povinností spoločnosti (neúplný zoznam):
1. Meno zákazníka
2. Dátum narodenia
3. Informácie o tom, či ste občanom USA
4. Očakávaný obrat účtu
5. Účel a dôvod účtovania (napr. Špekulácie, hedging)
6. Informácie o povahe transakcií
7. Informácie o vašom zdroji príjmu
8. Informácie o vašom hrubom príjme
9. Informácie o vašom čistom majetku
10. Stav PEP
11. Informácie o obchodných skúsenostiach
12. Kópia pasu, národného preukazu alebo vodičského preukazu
13. Dôkaz totožnosti tretej strany
14. Telefónne záznamy / telefonické overenie medzi vami a zamestnancami Spoločnosti alebo jej
zamestnancami, spolupracovníkmi, pokiaľ ide o vašu obchodnú činnosť alebo Objednávky alebo poskytovanie
služieb alebo otázky alebo sťažnosti alebo podporu alebo overenie.
15. Daňové identifikačné číslo (DIČ)
16.Citizenship
17. Obchodná činnosť / transakcie (obchodné repozitáre (CCP), schválené mechanizmy vykazovania, (ARM))
5.B.2.3 Upozorňujeme, že ak nesúhlasíte s poskytnutím vyššie uvedených údajov, možno budeme musieť
pozastaviť fungovanie vášho účtu a / alebo služieb a / alebo produktov, ktoré vám boli poskytnuté.
5.B.3 Oprávnené záujmy spoločnosti
5.B.3.1 Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať, spracovávať, používať a ukladať tam, kde sú v našich
oprávnených záujmoch a bez toho, aby boli dotknuté vaše záujmy alebo základné práva a slobody.
5.B.3.2 Vaše osobné údaje môžeme spracovať za účelom riadenia našich obchodných, finančných záležitostí a
ochrany našich zamestnancov, klientov a majetku. Je v našom záujme zabezpečiť, aby naše procesy a systémy
fungovali efektívne a aby sme mohli naďalej fungovať ako podnik.
5.B.3.3 Môže to zahŕňať spracovanie vašich údajov na:
a. Monitorovať, udržiavať a zlepšovať interné obchodné procesy, informácie a údaje, technologické a
komunikačné riešenia a služby;
b. Zabezpečiť kontinuitu podnikania a obnovu po katastrofe reagujúce na informačné technológie a obchodné
núdzové situácie;
c. Zabezpečiť bezpečnosť sietí a informácií vrátane, okrem iného, monitorovania prístupu oprávnených
používateľov k našej informačnej technológii s cieľom predchádzať kybernetickým útokom, neoprávnenému
použitiu našich telekomunikačných, obchodných alebo iných systémov a webových stránok, prevencie alebo
odhaľovania trestných činov a ochrany vaše osobné údaje;
d. Poskytovať uistenie o riadení významných rizík Spoločnosti;
e. Vykonávať všeobecné, finančné a regulačné účtovníctvo a podávanie správ;
f. Chráňte naše zákonné práva a záujmy.
5.B.3.4 Je v záujme spoločnosti zabezpečiť, aby vám poskytla najvhodnejšie produkty a služby.
5.B.3.5 Môže to vyžadovať spracovanie vašich údajov, aby sme mohli:
a. Pochopte svoje činy, správanie, preferencie, očakávania, spätnú väzbu a finančnú históriu, aby ste zlepšili
naše produkty a služby, vyvíjali nové produkty, nové obchodné príležitosti a služby a zlepšovali relevantnosť
ponúkaných produktov;
b. Monitorovať a zlepšovať výkonnosť a efektívnosť výrobkov a služieb.
5.B.3.6 V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje, ktoré sa môžu zbierať, používať, spracovávať a uchovávať na
základe oprávneného záujmu spoločnosti (neúplný zoznam):

1. Adresa, PSČ, krajina miesta
2. Informácie o postavení zamestnania
3. Informácie o priemysle práce
4. Informácie o pozícii zamestnania
5. Informácie o úrovni vzdelania
6. Informácie o študijnom odbore
7. Účtovanie za energie
8. Potvrdenie banky
9. Vyhlásenie o adrese
10. Výpis z vkladu
11. Kópia výpisu z účtu
12. Telefónne záznamy / telefonické overenie (na účely služieb zákazníkom alebo zlepšenia podpory)
13. Vlastníctvo spôsobu platby
14. Telefónne číslo, e-mail, fax (iba na účely oddielu 9 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov)
15. Kópia kreditnej karty
16. Podrobnosti o bankovom účte
5.B.3.7 Upozorňujeme, že ak nesúhlasíte s poskytnutím vyššie uvedených údajov, možno budeme musieť
pozastaviť fungovanie vášho účtu a / alebo služieb a / alebo produktov, ktoré vám boli poskytnuté.
5.B.4 Súhlas
5.B.4.1 Osobitné údaje, ako aj na výskumné, štatistické alebo marketingové účely, môžeme zhromažďovať,
používať, spracúvať a ukladať osobné údaje, iba ak k tomu bol výslovný súhlas.
5.B.4.2 V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje, ktoré sa môžu zbierať, používať, spracovávať a uchovávať na
základe súhlasu (neúplný zoznam):
1. Telefónne číslo (na marketingové alebo štatistické alebo výskumné účely)
6. Vaše práva
6.1 Spoločnosť prijíma všetky potrebné opatrenia, aby sa ubezpečila, že ste plne informovaní o svojich právach v
súvislosti so všetkými osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme, spracúvame, používame a uchovávame.
6.2 V dôsledku toho sú všetky práva a okolnosti, za ktorých sa tieto práva môžu uplatniť, opísané v nasledujúcej
tabuľke. V prípade, že si chcete uplatniť ktorékoľvek z práv opísaných nižšie alebo ak máte akékoľvek otázky o
tom, ako zhromažďujeme, používame, spracúvame alebo uchovávame vaše osobné údaje, na ktoré sa v tomto
oznámení o ochrane osobných údajov neodpovedá, alebo ak si chcete sťažovať naše údaje Úradník pre ochranu
údajov nás prosím kontaktujte na adrese dpo@tradecapitalmarkets.com alebo na +357 - 22030446 alebo na
adrese našej kancelárie: 128 - 130 Limassol Avenue, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nikózia,
Cyprus.
6.3 Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch, ak nesúhlasíte so spôsobom, akým zhromažďujeme, používame,
spracúvame alebo uchovávame vaše osobné údaje, nemusí byť možné, aby sme vám naďalej poskytovali naše
služby a / alebo produkty, a preto váš účet bude pozastavený alebo zrušený.
7. Práva a vysvetlenie
práva
vysvetlenie
Prístup - Máte právo na prístup k
osobným údajom vrátane
Ak si želáte kópiu vašich osobných údajov, ktoré vlastní spoločnosť,
záznamov všetkých telefonických
kontaktujte nás na adrese dpo@tradecapitalmarkets.com alebo na čísle
rozhovorov, e-mailovej a / alebo
+357 - 22030446 alebo na adrese našej kancelárie: 128 - 130 Limassol
korešpondencie textových správ
Avenue, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nikózia, Cyprus.
medzi vami a spoločnosťou v držbe
spoločnosti.
V prípade, že sa domnievate, že niektoré z osobných údajov, ktoré vlastní
Náprava - Máte právo na opravu spoločnosť, sú nepresné, máte právo požiadať o obmedzenie spracovania
nepresných osobných údajov a
týchto osobných údajov a odstránenie nepresností.
aktualizáciu neúplných osobných
Upozorňujeme, že ak nás požiadate o obmedzenie spracovania vašich
údajov.
osobných údajov, možno budeme musieť pozastaviť fungovanie vášho účtu
a / alebo služieb a / alebo produktov, ktoré vám boli poskytnuté.
Ak si myslíte, že:
· Spoločnosť už nemusí spracúvať vaše osobné údaje na účely, na ktoré boli
poskytnuté;
Vymazanie - Máte právo požiadať
· Spoločnosť požiadala o váš súhlas so spracovaním vašich osobných
o vymazanie vašich osobných
údajov, ale súhlas ste zrušili;
údajov.
· Spoločnosť nepoužíva vaše osobné údaje zákonným spôsobom.
Upozorňujeme, že ak nás požiadate o obmedzenie spracovania vašich
osobných údajov, možno budeme musieť pozastaviť fungovanie vášho účtu
a / alebo služieb a / alebo produktov, ktoré vám boli poskytnuté.
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných
Obmedzenie - Máte právo
údajov v prípade, že si myslíte, že:
požiadať nás, aby sme obmedzili
· Akékoľvek z vašich osobných údajov, ktoré vlastní spoločnosť, sú

spracovanie vašich osobných
údajov.

nepresné;
· Spoločnosť už nepotrebuje spracúvať vaše osobné údaje na účely, na ktoré
boli poskytnuté, ale požadujete, aby tieto údaje boli na začatie, vykonanie
alebo obranu súdneho konania;
· Spoločnosť nevyužíva vaše údaje zákonným spôsobom.
Upozorňujeme, že ak nás požiadate o obmedzenie spracovania vašich
osobných údajov, možno budeme musieť pozastaviť fungovanie vášho účtu
a / alebo služieb a / alebo produktov, ktoré vám boli poskytnuté.
Ak spoločnosť požaduje vaše povolenie na spracovanie vašich osobných
údajov alebo ak ste nám poskytli údaje na účely uzavretia zmluvy s nami,
máte právo dostať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v prenosnom
formáte , Ak je to možné, môžete nás tiež požiadať, aby sme ich poskytli
priamo tretím stranám. V takom prípade však Spoločnosť nezodpovedá za
Prenosnosť - Máte právo na
použitie vašich osobných údajov tretími stranami, ktoré sa bude riadiť ich
prenosnosť údajov.
dohodou s vami a akýmikoľvek vyhláseniami o ochrane osobných údajov,
ktoré vám poskytnú.
Ak by ste chceli požiadať o osobné údaje spoločnosti, kontaktujte nás na
adrese dpo@tradecapitalmarkets.com alebo na +357 - 22030446 alebo na
adrese našej kancelárie: 128 - 130 Limassol Avenue, 3. poschodie,
kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nikózia, Cyprus.
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe
oprávneného záujmu opísaného v oddiele 5 tohto oznámenia o ochrane
osobných údajov - pokiaľ nedokážeme preukázať presvedčivé a legitímne
dôvody na spracovanie, ktoré môžu mať prednosť pred vašimi vlastnými
záujmami, alebo kde potrebujeme spracovať vaše osobné údaje, aby sme
Námietka - Máte právo namietať
vyšetrili a chránili nás alebo iných pred súdnymi konaniami.
proti spracovaniu vašich osobných
V dôsledku toho môže byť potrebné, že spoločnosť bude musieť obmedziť
údajov.
alebo úplne spracovať vaše osobné údaje alebo, ak to bude požadované,
vymazať vaše informácie.
Upozorňujeme, že ak namietate proti spracovaniu vašich údajov, možno
budeme musieť pozastaviť fungovanie vášho účtu a / alebo služieb a / alebo
produktov, ktoré vám boli poskytnuté.
Máte právo kedykoľvek namietať proti zhromažďovaniu, použitiu,
Marketing - Máte právo namietať
spracovaniu alebo uloženiu vašich osobných údajov na účely priameho
proti priamemu marketingu.
marketingu, vrátane profilovania na účely priameho marketingu.
Viac informácií nájdete v oddiele 11 týchto zásad.
V prípade, že sa spoločnosť opiera o vaše povolenie spracovať vaše osobné
údaje, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas zaslaním písomnej
žiadosti na adresu dpo@tradecapitalmarkets.com alebo na adresu našej
Zrušený súhlas - Máte právo
kancelárie: 128 - 130 Limassol Avenue, 3. poschodie, kancelária 301,
odvolať svoj súhlas.
Strovolos, CY 2015, Nikózia, Cyprus.
Spoločnosť vždy objasňuje, kde je potrebný súhlas na spracovanie vašich
osobných údajov.
Ak chcete podať sťažnosť, môžete sa obrátiť na nášho úradníka pre ochranu
Odvolanie sťažnosti - Máte právo
údajov, ktorý záležitosť prešetrí.
podať sťažnosť kancelárii komisára Očakávame, že dokážeme plne vyriešiť všetky vaše obavy; Vždy sa však
pre ochranu údajov.
môžete obrátiť na kanceláriu komisára pre ochranu údajov. Viac informácií
nájdete na stránke http://www.dataprotection.gov.cy
Aj keď máte právo nepodliehať rozhodnutiu, založené výlučne na
automatizovanom spracovaní osobných údajov, spoločnosť prijíma
automatické rozhodnutie spracovaním vašich osobných údajov v súlade s
Nepodliehať automatizovanému
oddielom 5 tejto politiky av nasledujúcich prípadoch:
rozhodovaniu (vrátane profilovania)
· Získanie vašej adresy IP
- Máte právo nepodliehať
· Bodovanie vášho hodnotiaceho testu
automatizovanému rozhodovaniu.
· Overovanie pravosti a platnosti identifikačných dokladov vrátane, ale nielen,
pasu, preukazu totožnosti, vodičského preukazu, použitia úverových
referenčných agentúr a agentúr na predchádzanie podvodom.
8. Zmeny v spôsobe, akým využívame vaše osobné údaje
8.1 Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť spôsob a / alebo účel spracovania a použitia vašich osobných
údajov. V dôsledku toho, ak sa spoločnosť rozhodne spracovať alebo použiť vaše osobné údaje na iný účel, ako
je účel, na ktorý boli tieto osobné údaje pôvodne zhromaždené, spracované a použité a uložené, poskytne vám
všetky relevantné informácie o takejto zmene vrátane nových účel, na ktorý sa tieto osobné údaje použijú a /
alebo spracujú, ako aj všetky vaše práva uvedené v oddiele 7 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.
8.2 Upozorňujeme, že ak nesúhlasíte s takými zmenami spracovania vašich údajov, možno budeme musieť
pozastaviť fungovanie vášho účtu a / alebo služieb a / alebo produktov, ktoré vám boli poskytnuté.
9. Komunikácia o vašom účte

9.1 Môžeme vás priamo kontaktovať, aby sme vám poskytli informácie týkajúce sa prevádzky a údržby vášho
účtu vrátane aktualizovaných informácií o tom, ako zhromažďujeme, používame, spracúvame a ukladáme vaše
osobné údaje telefonicky, faxom, e-mailom alebo iným spôsobom.
10.Ako používame a zdieľame osobné údaje s dcérskymi a sesterskými spoločnosťami
10.1 Vaše osobné údaje budeme používať a zdieľať iba vtedy, keď je to nevyhnutné pre zákonné vykonávanie
našich obchodných aktivít a / alebo poskytovanie našich služieb. Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané a
použité, spracované a uložené dcérskymi spoločnosťami a / alebo inými spoločnosťami v skupine.
11. Zdieľanie s tretími stranami
11.1 Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s nikým mimo spoločnosti Trade Capital Markets (TCM) Limited alebo
so žiadnymi jej dcérskymi spoločnosťami alebo spoločnosťami zo skupiny okrem:
a. Ak máme váš výslovný a písomný súhlas;
b. Vyžaduje sa pre váš produkt alebo službu;
c. Ak o to požiada spoločnosť CySEC alebo iný regulačný orgán, ktorý má kontrolu alebo jurisdikciu nad
spoločnosťou alebo vy alebo vaši spolupracovníci bez ohľadu na to, na ktorého území má spoločnosť klientov;
d. S príslušnými orgánmi vyšetrovať alebo predchádzať podvodom, praniu špinavých peňazí alebo iným
nezákonným činnostiam;
e. Je primerane potrebné, aby sa vykonávali pokyny a poskytovali podporné služby;
f. S úverovými referenčnými agentúrami a agentúrami na predchádzanie podvodom, tretími poskytovateľmi
autentifikačných služieb, bankami a inými finančnými inštitúciami na účely kontroly úveru, predchádzania
podvodom, prania špinavých peňazí, identifikácie alebo kontroly náležitej starostlivosti klienta. Za týmto účelom
môžu skontrolovať vaše poskytnuté údaje na základe akýchkoľvek údajov v akejkoľvek databáze (verejnej alebo
inej), ku ktorej majú prístup. V budúcnosti môžu vaše údaje použiť aj na pomoc iným spoločnostiam pri
overovaní. Spoločnosť si ponechá záznam o prehliadke;
g. S ktorýmkoľvek z profesionálnych poradcov Spoločnosti za predpokladu, že v každom prípade bude príslušný
odborník informovaný o dôvernej povahe týchto údajov a zaviaže sa tiež dodržiavať povinnosti mlčanlivosti
uvedené v tomto dokumente;
h. S ostatnými poskytovateľmi služieb, ktorí vytvárajú, udržiavajú alebo spracúvajú databázy (či už elektronické
alebo nie), ponúkajú služby vedenia záznamov, služby prenosu e-mailov, služby zasielania správ alebo podobné
služby, ktorých cieľom je pomôcť spoločnosti zhromažďovať, uchovávať, spracúvať a používať vaše osobné
údaje alebo získať v kontakte s vami;
i. S registrom obchodných údajov alebo podobným subjektom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách (CCP) a archívoch
obchodných údajov (TRs) (EMIR);
j. So schválenými mechanizmami podávania správ (ARM) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č.
648/2012 (MIFIR);
k. Organizácie prieskumu trhu, ktoré poskytujú telefonické alebo e-mailové prieskumy s cieľom zlepšiť služby
spoločnosti v súlade s oddielom 5.B.4. V takýchto prípadoch sa poskytnú iba kontaktné údaje;
l. S nástupcami alebo nadobúdateľmi, postupujúcimi alebo kupujúcimi s piatimi (5) pracovnými dňami, ktoré sú
vám vopred písomne oznámené;
m. S takými tretími stranami, ktoré považujeme za vhodné, aby nám pomohli pri vymáhaní našich zákonných
alebo zmluvných práv voči vám vrátane, ale nielen, agentúr na vymáhanie pohľadávok a právnych
poradcov. Beriete na vedomie, že ktorákoľvek z osôb uvedených v predchádzajúcej vete sa môže nachádzať v
EHP alebo mimo neho;
n. Vyžaduje to zákon a orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, finančný ombudsman, vládne subjekty,
daňové orgány alebo regulačné orgány a / alebo iné príslušné orgány, vládne alebo nie, usadené alebo
umiestnené v EHP alebo mimo neho;
o. V pridružených spoločnostiach, viazaných agentoch a / alebo BI zriadených alebo umiestnených v EHP alebo
mimo neho;
p. Poskytovatelia platobných služieb (ďalej len „PPS“);
q. S podporou softvéru, platformy alebo spoločností poskytujúcich cloudové služby;
r. S internými a externými audítormi.
11.2 Súhlasíte a uznávate, že spoločnosť ako zahraničná finančná inštitúcia (FFI) je povinná zverejňovať osobné
údaje vo vzťahu ku ktorejkoľvek osobe podliehajúcej oznamovaniu v USA v súlade s nariadeniami o vykazovaní
dane z pridanej hodnoty (FATCA). Spoločnosť podniká všetky primerané kroky v súvislosti so zachovaním súladu
s FATCA a môže občas požadovať ďalšie informácie od osôb podliehajúcich oznamovaniu v USA, aby mohla
viesť príslušné záznamy;
11.3 Súhlasíte a beriete na vedomie, že spoločnosť je povinná zverejňovať osobné údaje podliehajúce
oznamovaniu podľa vyhlášky CRS. Spoločnosť podniká všetky primerané kroky v súvislosti s dodržiavaním PRS
a môže vás občas požiadať o ďalšie informácie, aby mohla viesť príslušné záznamy.
11.4 Naše tretie strany, s ktorými zdieľame a / alebo prevádzame vaše osobné údaje, nemôžu používať,
zverejňovať ani zdieľať čokoľvek na žiadny iný účel, ako je účel poskytnutia služieb podľa dohody.
11.5 V prípade, že sa k vášmu účtu (spoločnému účtu) pridajú ďalší autorizovaní používatelia, môžeme zdieľať
informácie o používaní účtu ktorýmkoľvek oprávneným používateľom so všetkými ostatnými autorizovanými
používateľmi.
11.6 Vaše osobné údaje nebudeme sprístupňovať žiadnej tretej strane na svoje marketingové účely bez vášho
súhlasu.

11.7 Upozorňujeme, že vaše osobné údaje sa zdieľajú, prenášajú, zhromažďujú, spracúvajú a uchovávajú v
týchto krajinách (EHP a mimo EHP): Cyprus, Bulharsko, Írsko, krajina vášho pobytu a / alebo Albánsko.
11.8 Ak si želáte kópiu svojich osobných údajov tretích strán alebo ak chcete získať viac podrobností o tom, ako
vaše osobné údaje zhromažďujú, používajú, spracúvajú alebo uchovávajú tretie strany, kontaktujte nás na
adrese dpo@tradecapitalmarkets.com. alebo na +357 - 22030446 alebo v našej kancelárii: 128 - 130 Limassol
Avenue, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nicosia, Cyprus
12. Prenos informácií mimo Cyperskej republiky
12.1 Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo prenášať organizáciám vrátane dcérskych spoločností alebo
spoločností zo skupiny v iných krajinách, iba ak zabezpečíme, aby tieto organizácie dodržiavali rovnaké alebo
rovnocenné ochranné opatrenia v súlade so zákonmi.
12.2 V prípade, že zdieľame alebo zverejňujeme osobné údaje v krajinách mimo EHP, urobíme tak len vtedy, ak:
a. Európska komisia sa rozhodla, že krajina alebo organizácia, s ktorou zdieľame vaše osobné údaje, budú vaše
údaje primerane chrániť;
b. prenos povolil príslušný orgán na ochranu údajov;
c. uzavreli sme zmluvu s organizáciou, s ktorou zdieľame vaše osobné údaje (za podmienok schválených
Európskou komisiou), aby sme zabezpečili primeranú ochranu vašich osobných údajov.
13. Marketingový materiál
13.1 Nebudeme vás kontaktovať na vašom telefónnom čísle alebo prostredníctvom e-mailu a / alebo akýmkoľvek
iným spôsobom, aby sme vám poskytli informácie o našich službách alebo produktoch ponúkaných spoločnosťou
Trade Capital Markets (TCM) Limited alebo aby vám poskytli akýkoľvek iný marketingový materiál, pokiaľ
výslovne nám dávate pokyn, aby sme tak urobili, alebo pokiaľ nám to neumožňuje zákon o ochrane údajov.
13.2 Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu umiestnený v našich elektronických
komerčných informáciách alebo písomnou žiadosťou na adrese dpo@tradecapitalmarkets.com alebo na
adrese našej kancelárie: 128 - 130 Limassol Avenue, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nikózia ,
Cyprus.
14. Monitorovanie hovorov, e-mailov, textových správ a inej komunikácie
14.1 Môžeme monitorovať alebo zaznamenávať hovory, e-maily, textové správy alebo inú komunikáciu v súlade
so zákonmi uvedenými v časti 5 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Takéto záznamy môžu obsahovať
presvedčivé dôkazy o príkazoch a / alebo pokynoch a / alebo žiadostiach alebo rozhovoroch. Máte právo
požiadať a spoločnosť vám na základe tejto žiadosti poskytne také záznamy, ktoré sú opísané v časti 7 týchto
zásad ochrany osobných údajov.
15. Ako dlho uchovávame vaše údaje
15.1 Vaše osobné údaje budeme ukladať dovtedy, kým budú potrebné pre zákonné alebo obchodné účely. Podľa
zákona sme povinní uchovať vaše osobné údaje po dobu 5 rokov alebo až 7 rokov, ak o to spoločnosť CySEC
požiada, po ukončení našej zmluvy o klientovi. Ak vaše osobné údaje nie sú potrebné, bezpečne ich odstránime
alebo zničíme.
16. Zásady používania súborov cookie
Cookies sú malé balíčky, ktoré webová stránka ukladá vo vašom počítači alebo inom elektronickom zariadení,
keď navštívite webovú stránku, ktorá vám umožňuje vykonávať na webe množstvo funkcií a regulovať obsah
podľa vašich preferencií. Spoločnosť preto používa cookies, aby zabezpečila, že výkon a funkčnosť jej webových
stránok bude robustná a vylepšená. Kliknite sem a prečítajte si naše Zásady používania súborov cookie.
17. Bezpečnostné informácie
17.1 Zaväzujeme sa, že vaše osobné údaje budú v bezpečí s nami as tretími stranami, ktoré konajú v našom
mene. Pre viac informácií o krokoch, ktoré podnikáme na ochranu vašich osobných údajov, nás prosím
kontaktujte na adrese dpo@tradecapitalmarkets.com alebo na +357 - 22030446 alebo na adrese našej
kancelárie: 128 - 130 Limassol Avenue, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015 , Nikózia, Cyprus.

