Nařízení č. 18/2015/CZ
generálního ředitele společnosti
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika,
ze dne 1. září 2015
o přijetí Podmínek používání webových
stránek Bossa

Order No 18/2015/CZ of
Managing Director at
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
složka Česká republika
dated 1st September 2015 on adoption of
Regulations for use of the websites
Bossa

Článek 1

§1

Já, jako generální ředitel společnosti Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, tímto nařizuji, aby následující
externí dokument společnosti Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska
Spółka
Akcyjna,
organizační
složka
Česká
republika, měl závazný charakter:

Acting as a Managing Director of Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, I hereby resolve to adopt the
following external documentation as binding
at
Dom
Maklerski
Banku
Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
složka Česká republika:

1) Podmínky používání webových
stránek Bossa

1) Regulations for use of the websites
Bossa.

Článek 2

§2

Externí dokument uvedený v článku 1 tohoto External documentation referred to in § 1 of
Nařízení tvoří zároveň přílohu tohoto the said Order constitute accordingly an
Nařízení.
appendix to the herein Order.

Článek 3

§3

Nařízení vstupuje v platnost ke dni 2. září Order shall become effective as of 2nd
2015.
September 2015.
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Podmínky používání webových stránek Bossa
(dále jen jako „Podmínky“)
Webové stránky www.bossa.cz a www.bossa.pl jsou ve výlučném vlastnictví společnosti Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska S.A. se sídlem: Warszawa, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro hl. m. Varšavu, XII. hospodářského odboru Vnitrostátního soudního
rejstříku, pod číslem 0000048901, se základním kapitálem ve výši 23.640.000 polských zlotých, který byl splacen
v plné výši (dále jen „Bossa PL”).

Bossa PL podniká na území České republiky prostřednictvím zahraniční

pobočky Dom Maklerski BOŚ S.A., organizační složka ČR (dále jen „Bossa CZ“).
Webové stránky (website, dále jen „stránky” nebo „webové stránky“) jsou určeny všem, kdo je navštěvují, včetně
zákazníků Bossa PL a Bossa CZ v další části společně označovaným jako „uživatelé“.
Tento dokument, vyhotovený společností Bossa PL a Bossa CZ, je určen výhradně k informačním účelům a
nejedná se o nabídku prodeje nebo nákupu finančních nástrojů ve smyslu z.č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
České republiky ve znění pozdějších předpisů ani tuto nabídku neobsahuje, nevyzývá k předložení nabídky
nabytí, prodeje nebo nákupu finančních nástrojů, ani využívání investičních služeb, a to podle žádného právního
řádu, neslouží ani pro účely investičního poradenství, nejedná se také o doporučení jakékoli investice nebo
strategie jakožto vhodné pro individuálního investora.
Tento materiál není adresován ani určen osobám majícím status rezidenta ve Spojených státech amerických
(USA) ani osobám majícím status rezidenta v jiných státech, ale dočasně pobývajícím v USA, anebo jakýmkoliv
sdružením bez právní subjektivity či kapitálovým společnostem a organizačním složkám založeným a jednajícím
dle právního řádu USA, anebo kteréhokoliv ze států, teritorií nebo držav, jež podléhají daňovému právu USA.
Tento dokument je zakázáno šířit, ať už přímo nebo nepřímo, ve Spojených státech amerických, Austrálii,
Kanadě, Japonsku a kdekoli jinde, kde by byl podle tamějšího právního řádu v rozporu s právem.
Přijetí Podmínek používání webových stránek
Používání webových stránek a jejich prohlížení dává uživatel výslovný souhlas se zněním těchto Podmínek.
Používáním stránek nevzniká žádný právní vztah s Bossa PL ani Bossa CZ či spolupracujícími subjekty
s výjimkou práv a závazků vyplývajících z těchto Podmínek, zejména pak používání stránek neopravňuje
uživatele k využívání práv, jež náleží pouze uživatelům, kteří jsou zákazníky Bossa PL a/nebo Bossa CZ
(zákazníkem se pro účely těchto Podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má uzavřen smluvní
vztah s Bossa PL a/nebo Bossa CZ)
Ochrana autorských práv a práv k duševnímu vlastnictví
Veškeré ochranné známky a obsah stránek jsou chráněny autorským právem dle zákona ze dne 4. února 1994 o
právu autorském a právech s autorským právem souvisejících (č. 631/2006 Sb. PR, částka 90, ve znění
pozdějších předpisů) a dalšími předpisy upravujícími práva k duševnímu vlastnictví v Polské republice, potažmo
dále taktéž pro území České republiky jsou webové stránky, jejich obsah, ochranné známky chráněny příslušnými
právními předpisy České republiky upravujícími práva k ochranným známkám, práva duševního vlastnictví.
Uživatel je oprávněn stahovat a tisknout celé stránky nebo části dokumentů umístěných na stránkách pod tou
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podmínkou, že tím neporuší autorská práva Bossa PL a práva Bossa PL vyplývající z práv duševního vlastnictví.
Kopírování, reprodukování, uveřejňování údajů uvedených na stránkách , ať už formou výtisků, anebo
v elektronické podobě – na internetových stránkách a v diskusích, je bez předchozího písemného souhlasu
Bossa PL zakázáno.
Uživatel může využívat informace obsažené na webových stránkách výhradně pro vlastní informační potřebu,
není oprávněn je šířit v jakékoli podobě, ani je neoprávněně poskytovat třetím osobám bez předchozího
písemného souhlasu Bossa PL.
Máte-li zájem údaje obsažené na webových stránkách uveřejnit na svých internetových stránkách,
kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese office@bossa.cz. Bez obdržení kladné odpovědi je jakékoliv
uveřejňování, šíření, kopírování informací a dokumentů obsažených na webových stránkách zakázáno.
Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které uživatelé stránek poskytnou, se zpracovávají a jsou uchovávány dle příslušných
polských a českých právních předpisů vydaných na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (Úřední věstník L 281, 23.11.1995, s. 31—50).
Osobní údaje, jež uchovává a/nebo zpracovává Bossa PL a Bossa CZ, jsou hlášeny do veřejného rejstříku
vedeného Generálním inspektorem ochrany osobních údajů (giodo.gov.pl). v Polsku. Bossa PL je správcem
osobních údajů uživatele a zpracovává je způsobem odpovídajícím polskému zákonu o ochraně osobních údajů
ze dne 29. srpna 1997 (kodifikované znění č. 1182/2014 Sb. PR, ve znění pozdějších předpisů) a českému
zákonu o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů (č. 101/2000 Sb.), přičemž vynakládá veškeré úsilí
na zajištění vysoké úrovně ochrany bezpečnosti zpracovávaných údajů a dat.
Přístup k osobním údajům mají výhradně zaměstnanci a pracovníci Bossa PL a Bossa CZ pověření vykonávat
činnosti spojené s jejich správou a uchováváním. Aby společnost Bossa PL zajistila bezpečnost osobních údajů,
zavedla příslušné procesy za účelem ochrany osobních údajů. Použité technické zabezpečení zahrnuje mimo jiné
šifrování při převodu dat, uplatňování vyspělých mechanismů pro zabezpečený přístup a ověřování transakcí.
Bossa PL a Bossa CZ zpracovávají osobní údaje výhradně za účelem:







poskytování investičních služeb uživatelům, kteří jsou zákazníky zahraniční pobočky;
organizování školení a soutěží;
sestavování analýz a souhrnných hlášení;
propagace vlastních služeb a služeb subjektů z kapitálové skupiny BOŚ;
plnění požadavků kladených na Bossa PL a Bossa CZ ustanoveními příslušných právních předpisů

Poskytnutí jakýchkoli osobních údajů je ze strany uživatele dobrovolné, ovšem jejich neuvedení může v některých
případech znemožnit poskytování informací a služeb Bossa PL a/nebo Bossa CZ.
Osobní údaje uživatelů mohou být poskytovány výhradně subjektům oprávněným je ze strany Bossa PL a/nebo
Bossa CZ vyžadovat na základě platných právních předpisů, včetně příslušných státních orgánů.
Uživatel, jehož se příslušné údaje týkají, je oprávněn zpracování svých údajů ze strany Bossa PL kontrolovat,
zejména je oprávněn požadovat resp. provádět opravy, doplnění a aktualizace údajů, jakož i získávat informace o
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obsahu svých údajů. Uživatel může rovněž zpracování svých osobních údajů odmítnout a požádat o odstranění
svých osobních údajů, s výjimkou těch, které je správce osobních údajů - Bossa PL a/nebo Bossa CZ, povinen
uchovávat na základě platných právních předpisů, anebo za účelem poskytování služeb tomuto uživateli na
základě zákona nebo příslušných smluvních ustanovení.
Chcete-li využít výše uvedených uživatelských práv, kontaktujte prosím Bossa PL nebo Bossa CZ
emailem office@bossa.cz.
Informace o souborech cookies
Webové stránky využívají mechanismus souborů „cookies“ (doslovný překlad z angličtiny „koláčky”). Cookies jsou
nevelké textové soubory ukládané na počítači uživatele internetovým prohlížečem, který uživatel používá při práci
s webovými stránkami. Cookies neobsahují ani neshromažďují žádné osobní údaje uživatelů webových stránek,
jež by Bossa PL umožnily uživatele identifikovat. Soubory cookies se ukládají na počítačích uživatelů v průběhu
realizace spojení, a to pro potřeby:



shromažďování informací nezbytných pro realizaci přístupu uživatele k obchodním systémům – soubory
cookies vytvořené během seance, jež zůstávají uloženy na počítači uživatele až do okamžiku, kdy se
odhlásil ze stránek, nebo je opustil, případně do okamžiku vypnutí prohlížeče, který uživatel používá;



přizpůsobení služeb prezentovaného obsahu individuálním potřebám a preferencím uživatele, a dále
sběru informací o způsobu, jímž uživatel používá webové stránky, což Bossa PL pomáhá porozumět, jak
uživatelé webové stránky používají – tzv. trvalé soubory cookies, které zůstávají v počítači uživatele po
dobu stanovenou v parametrech příslušného cookies souboru, anebo do doby, kdy je uživatel z počítače
sám odstraní.

Standardní nastavení internetových prohlížečů umožňuje stažení a uložení souborů cookies na počítači uživatele,
nicméně uživatel může na základě vlastního rozhodnutí a svojí činností cookies úplně zakázat a/nebo je
odstraňovat ze svého počítače pomocí nastavení internetového prohlížeče, který používá. Neprovede-li uživatel
změnu konfigurace internetového prohlížeče tak, aby bylo ukládání souborů cookies zakázáno, resp. neprovede
odstranění již uložených cookies, má se pro účely používání webových stránek dle těchto Podmínek za to, že
výslovně souhlasí s tím, aby se tyto soubory cookies v počítači uživatele ukládaly. Podrobné informace týkající se
obsluhy souborů cookies jsou uvedeny v nastavení softwaru příslušného internetového prohlížeče.
Uživatel tímto, prohlašuje, že si je vědom toho, že úplné zakázání ukládání souborů cookies a/nebo odstranění již
uložených souborů cookies může ztížit, anebo zcela zablokovat možnost využívat služby a informace
poskytované webovými stránkami.
Informace o Google Analytics a DoubleClick
Webové stránky využívají služby Google Analytics a DoubleClick, tj. služby analýzy sledovanosti internetových
stránek poskytované Google, Inc. (dále jen “Google”), jež pracují se soubory cookies za účelem zjištění způsobu,
jakým uživatelé stránky používají. Soubory cookies využívané službami Google Analytics a DoubleClick
neshromažďují osobní údaje uživatele. Statistické údaje generované službami Analytics a Double Click budou
předávány společnosti Google a zpracovávány v souladu s podmínkami využívání Google Analytics
(http://www.google.com/analytics/terms/cz.html)

a

Zásadami

(http://www.google.cz/policies/privacy/).
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Vyloučení odpovědnosti
Webové stránky provozované Bossa PL a Bossa CZ mají výhradně informativní charakter. Bossa PL a Bossa CZ
vynakládají veškeré úsilí, aby informace a dokumenty uvedené na stránkách byly kompletní, odpovídaly
skutečnosti, faktickému a právnímu stavu. Bossa PL a Bossa CZ nenesou odpovědnost za prodlení, chyby a
nedostatky, ani za přerušení přenosu dat, k nimž může dojít během používání webových stránek, došlo-li k nim
v důsledku okolností, za něž Bossa PL a/nebo Bossa CZ nenesou odpovědnost, a/nebo byly způsobeny příčinami
a okolnostmi majícími původ na straně třetích osob, za jejichž činnost Bossa PL a/nebo Bossa CZ nenesou
odpovědnost.
Bossa PL ani Bossa CZ rovněž nenesou žádnou odpovědnost za důsledky používání údajů uveřejněných na
webových stránkách k případným samostatným investičním rozhodnutím uživatele.
Hodláte-li učinit investiční rozhodnutí na základě dokumentů a informací umístěných na webových stránkách,
a/nebo v případě jakýchkoli pochybností o jejich aktuálnosti, prosím, kontaktujte pro vyloučení všech pochybností
telefonicky nebo e-mailem Bossa PL či Bossa CZ na příslušných kontaktech uvedených na webových stránkách.
Bossa PL a Bossa CZ:



jsou oprávněny uživateli částečně nebo zcela zablokovat přístup k webovým stránkám, nastane-li
nouzová situace, a to bez předchozího upozornění. Za nouzovou situaci se pro účely těchto Podmínek
považuje zejména neoprávněný přístup, pokus o prolomení stávajícího zabezpečení, anebo pokus o
zablokování webových stránek ze strany uživatele (ů) a/nebo třetích osob;



a rovněž, jestliže uživatel poruší Podmínky používání webových stránek.

Přesměrování na internetové stránky jiných subjektů
Webové stránky mohou obsahovat bannery a odkazy na website/webové stránky jiných subjektů. Bossa PL a
Bossa CZ neposkytují žádné záruky, ani nenesou žádnou odpovědnost za informace, výrobky nebo služby
uvedené na webových stránkách třetích osob navštívených uživatelem na základě použití těchto odkazů nebo
bannerů. Riziko otevření a využívání takových odkazů a webových stránek leží výhradně na straně uživatele.
Změny Podmínek používání stránek
Bossa PL si vyhrazuje právo změnit Podmínky používání webových stránek. O změně Podmínek používání
webových stránek bude Bossa PL informovat nejméně 7 dní před zavedením těchto změn, a to formou informace
umístěné přímo na webových stránkách. Informace o změně Podmínek používání stránek bude obsahovat
seznam provedených změn, a v případě, že změny budou většího rozsahu, uveřejní nové úplné znění Podmínek,
s uvedením data, kdy změna nebo nové Podmínky používání webových stránek vstoupí v platnost a účinnost.
Bude-li uživatel i poté, co byl informován o změnách Podmínek používání webových stránek, nadále stránky
používat, považuje se toto bez dalšího za akceptaci těchto změn, případně nového úplného znění Podmínek ze
strany uživatele.
Tyto Podmínky používání webových stránek Bossa PL a Bossa CZ nabývají platnosti a účinnosti 2. září 2015.
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