Zásady ochrany osobních údajů
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů obsažených v mém profilu výhradně pro účely provedení
pokynu v souladu s ustanoveními zákona č. 1010/2000 Sb., ze 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů), jakož i polského zákona ze dne 29. srpna 1997 o
ochraně osobních údajů (úplné znění, Sbírka zákonů roku 2002, č. 1010, položka 926, ve znění pozdějších
předpisů). Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka akcyjna, organizační složka Česká republika, se
sídlem se adrese Václavské náměstí 834/17, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74923, IČO: 24225941 daňové identifikační číslo
CZ683048532, dále jen „Bossa“, podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., ze 4. dubna 2000, o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů (v platném znění), tímto oznamuje následující: - účel shromažďování
osobních údajů, tj. zpřístupnění demo platforem společnosti Bossa, účast na školení a soutěžích pořádaných
společností Bossa, příprava analýz a zpráv, marketing svých služeb nebo služeb subjektů náležících do skupiny
Bossa, regulační oznámení - pokud jsou vyžadovány; - očekávaní příjemci údajů, tj. orgány veřejné správy a
orgány finančního dohledu, soudy a orgány státní moci v rámci jejich oprávnění stanovených v příslušných
ustanovení zákona; - právo na přístup k obsahu osobních údajů a právo žádost opravu těchto údajů; - sdělení
osobních údajů osobě Bossa je dobrovolné. Potvrzuji, že jsem se seznámil s výše zmíněnými informacemi a: souhlasím se zpracováváním svých osobních údajů společností Bossa výhradně pro účely zpřístupnění demo
platforem společnosti Bossa, účasti na školeních a soutěžích pořádaných Bossa, marketingu služeb Bossa nebo
služeb subjektů náležících do skupiny Bossa a přípravy analýz a zpráv, - souhlasím s přijímáním obchodních
a/nebo marketingových informací prostřednictvím prostředků elektronické komunikace od společnosti Bossa
nebo subjektů náležících do skupiny Bossa v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

