
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
(dále pouze „Souhlas“) 

 
 
1. My, L.F. Investment limited, se sídlem v 11 Louki Akrita, 4044 Limassol, Kyperská republika, IČO: 

329493 (dále pouze „Společnost“), společně se společností Purple Trading s.r.o., vázaným zástupcem 
Společnosti se sídlem na Masarykova 409/26, Brno, Česká republika, IČO: 06047033 ((dále pouze „Vázaný 
zástupce“), Vás tímto na základě čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 
volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/EC (dále pouze „GDPR“) informujeme o 
prostředcích a principech ochrany vašich osobních údajů a jejich zpracovávání za účely stanovenými níže. 
 

2. Zaškrtnutím registračním políčka (opt-in) nám tímto udělujete Váš výslovný, svobodný a informovaný 
souhlas ke zpracování vašich osobních údajů za účely stanovenými níže dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 
GDPR. 
 

3. Společnost v pozici správce osobních údajů (dále pouze “Správce”) zpracovává osobní údaje za podmínek 
a omezení stanovených v příslušných právních předpisech a za následujícími účely: 

o reklama, marketing, propagace, představování investičních služeb a činností, včetně vedlejších činností 
investičních společností – fyzické nebo právnické osoby, které vykonávají investiční služby a činnosti za 
využití finančních nástrojů v rámci běžné obchodní činnosti nebo zaměstnání a na profesionálním 
základě. 
(dále pouze „Účel“) 
 

4. Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů za výše uvedenými účely (dále pouze „Osobní 
údaje“): 

o jméno a příjmení 
o e-mailové adresa 
o telefonní číslo 
o město pobytu (pokud obsaženo v registračním formuláři) 

 
5. Vaše osobní data budou zpracovávána po dobu 3 let ode dne udělení souhlasu (dále pouze „Doba 

zpracování“). Po uplynutí Doby zpracování budete informováni o možnosti udělení nového souhlasu 
k dalšímu zpracovávání Vašich Osobních údajů. Nebudete-li informováni o této možnosti nebo nebude-li 
nový souhlas udělen, zajistí Správce řádný výmaz Vašich Osobních údajů. 
 

6. Správce Vás tímto informuje o jeho kontaktních údajích: 
o Správce je možné kontaktovat písemně na adrese jeho sídla; 
o Správce je možné kontaktovat písemně na e-mailové adrese dpo@purple-trading.com; 
o Správce je možné kontaktovat telefonicky na +357 25030444 

Můžete také kontaktovat jakéhokoliv zpracovatele/příjemce a máte právo na výkon práv uvedených níže v 
čl. 8 Souhlasu. 
 

7. Správce Vás tímto informuje dle čl. 13 odst. 1 písm. e) GDPR, že Vaše Osobní údaje budou poskytovány 
následujícím zpracovatelům a/nebo příjemcům: 

o Vázaný zástupce a/nebo jiní zprostředkovatelé 
o Společnosti poskytující regulované nebo neregulované outsourcingované služby Společnosti. 

(dále pouze „Zpracovatel“ nebo„“Příjemce“) 
 

V zájmu splnění Účelu nezamýšlí Správce převádět Osobní údaje mimo EEA.  
Správce se zaručuje, že veškeré zásady Zpracovatelů/Příjemců pro zacházení s osobními údaji jsou 
v souladu s GDPR a konkrétním Souhlasem. 
 

8. Tímto potvrzujete, že jako subjekt údajů máte následující práva vůči Správci a všem Zpracovatelů 
m/Příjemcům dle ustanovení GDPR.  



o Právo kdykoliv vzít udělený souhlas zpět v celém rozsahu nebo ve vztahu k určitému účelu zpracovávání 
(bude realizováno kliknutím na link „odhlásit (unsubscribe)” v zápatí přijatého e-mailu nebo 
kontaktováním Správce/Zpracovatele/Příjemce jedním z výše uvedených prostředků); 

o Právo požadovat informace ohledně zpracovávání Osobních údajů od Správce/Příjemce; 
o Právo požadovat opravu Osobních údajů od Správce/Zpracovatele/Příjemce; 
o Právo požadovat výmaz Osobních údajů od Správce/Zpracovatele/Příjemce bez zbytečného odkladu. 

Správce/Příjemce je povinen provést výmaz Osobních údajů v případech stanovených GDPR; 
o Právo požadovat informace ohledně poskytování Osobních údajů třetím stranám od Správce/Příjemce; 
o Právo požadovat přístup k Vašim Osobním údajům od Správce/Zpracovatele/Příjemce; 
o Právo požadovat Osobní údaje od Správce/Zpracovatele/Příjemce ve strukturovaném, běžně 

používaném, strojově čitelném formátu a převádět je na jiného Správce v případech stanovených GDPR. 
o V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se souladu s povinnostmi Správce/Zpracovatele/Příjemce 

ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů, máte právo vznést námitky Správci/Zpracovateli/Příjemci 
nebo k Úřadu pro ochranu osobních údajů Kyperské republiky, příp. odpovědnému veřejnému orgánu 
jurisdikce Zpracovatele/Příjemce. 

 


