ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dovolujeme si Vám sdělit, že správcem osobních údajů ve smyslu čl. 24 odst. 1 zákona ze dne 29.
srpna 1997 o ochraně osobních údajů (č. 926/2002 Sb., částka 101, ve znění pozdějších předpisů) je
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. se sídlem: 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska
78/80 (dále jen „DM”).
V této souvislosti DM informuje, že:
1. osobní údaje jsou shromažďovány pro potřeby účasti na školeních DM formou webinářů
nebo seminářů, propagace (marketing) produktů a služeb DM a subjektů tvořících
kapitálovou skupinu Bank Ochrony Środowiska S.A. (dále BOŚ S.A.), zhotovování analýz a
souhrnných hlášení;
2. v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy budou mít ze zákona přístup k osobním údajům
shromažďovaným DM orgány veřejné správy, orgány vykonávající finanční dohled, orgány
finančního trhu a exekuční orgány;
3. účastník školení je oprávněn získat informaci o obsahu zpracovávaných osobních údajů, jež se
jej týkají. Účastník školení je rovněž oprávněn zanášet opravy do těchto údajů,
4. účastník školení je oprávněn požadovat dočasné nebo trvalé zastavení zpracovávání svých
osobních údajů, případně jejich odstranění, jestliže již nejsou pro realizaci účelu, ke kterému
byly shromážděny, potřebné.;
5. účastník školení sděluje své osobní údaje dobrovolně;
6. Citrix Online UK Limited registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem: 646972, jež je
dodavatelem Webinářů umožňujících účast na školeních organizovaných DM, je autonomním
správcem osobních údajů, které účastník prostřednictvím odkazu poskytnutého DM, tj.
subjektu rozhodujícího o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů v rozsahu
nezbytném pro náležité fungování Webinářů, na nějž se vztahují předpisy příslušné pro jím
zaregistrované sídlo, uvedl na stránce Citrix Online. Současně účastník bere na vědomí, že
tyto údaje poskytuje dobrovolně a má právo na přístup k obsahu svých údajů, jakož i na
zanášení oprav do nich.
Prohlašuji, že jsem se s výše uvedenými informacemi seznámil(a), a:
1. souhlasím s tím, aby DM zpracovával moje osobní údaje pro potřeby účasti na školeních
organizovaných DM a pro potřeby propagace (marketingu) produktů a služeb DM, jakož i za
účelem přípravy analýz a souhrnných hlášení;
2. souhlasím s tím, aby subjekty tvořící kapitálovou skupinu Bank Ochrony Środowiska S.A. (dále
jen kapitálová skupina BOŚ S.A.) zpracovávaly moje osobní údaje pro potřeby propagace
(marketingu) produktů a služeb subjektů tvořících kapitálovou skupinu BOŚ S.A., jakož i za
účelem zhotovování analýz a souhrnných hlášení;
3. dávám souhlas s tím, že budu dostávat obchodní informace zasílané DM a subjekty tvořícími
kapitálovou skupinu BOŚ S.A. prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků v
souladu s čl. 10 odst. 2 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou
cestou (č. 1204/2002 Sb., částka 144, ve znění pozdějších předpisů).

