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právně  závazná  je  původní  verze  v  anglickém
jazyce.

ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost může získávat informace o Klientovi přímo od něj (z jeho vyplněné
žádosti  nebo  jinak)  nebo  od  jiných  osob,  včetně,  například,  agentur  pro
úvěrové  reference,  agentur  pro  předcházení  podvodům  a  poskytovatelů
veřejných rejstříků.

Společnost použije, zpracuje a uchová osobní údaje poskytnuté Klientem (v
případě  fyzické  osoby)  ve  spojitosti  s  poskytováním  služeb  v  souladu  se
Zákonem o zpracování osobních údajů (Ochrana jednotlivce) z roku 2001, ve
znění  pozdějších  předpisů,  stejně  jako  v  souladu  se  všemi  příslušnými  a
platnými  právními  úpravami  (dále  pouze  ,,zákony  o  ochraně  osobních
údajů“).

Informace  o  Klientovi,  které  má  Společnost  k  dispozici,  jsou  uloženy  jako
důvěrné a nebudou použity pro účely jiné než ve spojitosti  s poskytováním
služeb a pro marketingové účely (se souhlasem Klienta).

Informace  již  veřejně  dostupné,  nebo  již  má  Společnost  k  dispozici  bez
povinnosti mlčenlivosti nebudou považovány za důvěrné.

Společnost  má  právo  zveřejnit  informace  o  klientech,  včetně  záznamů  a
dokumentů důvěrného charakteru v následujících případech:

a) vyžadují-li to právní předpisy nebo příslušný soud;

b) pokud o to požádá CySEC nebo jiný regulační orgán provádějící kontrolu
nebo jurisdikci  nad Společností  nebo Klientem nebo jejími společníky
nebo na území, na kterém má Společnost Klienty;

c) příslušným  orgánům  za  účelem  vyšetření  nebo  prevence  podvodů,
praní špinavých peněz nebo provádění jiné nezákonné činnosti;

d) vypořádacím místům nebo jakékoliv třetí straně pro potřeby provedení
pokynu nebo příkazu klienta a pro doplňkové účely poskytování Služeb;

e) Úvěrovým  agenturám  a  agenturám  pro  předcházení  podvodům  a
rovněž dalším institucím pro úvěrové kontroly, prevenci podvodů, účely
boje proti praní špinavých peněz, identifikaci nebo náležitou pečlivost
klienta;

f) Profesionálnímu  poradci  Společnosti  za  předpokladu,  že  v každém
případě musí být informován o důvěrné povaze těchto informací a bude
zavázán povinností mlčenlivosti;
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g) Jiným poskytovatelům služeb, kteří: vytvářejí, udržují nebo zpracovávají
databáze (ať už elektronické nebo ne); nabízejí služby vedení záznamů;
poskytují  e-mailové  přenosy;  služby  přenosu  zpráv  nebo  podobným
službám,  jejichž  cílem  je  pomáhaní  Společnosti  sbírat,  uchovávat,
zpracovávat a užívat informace o Klientovi,  kontaktovat Klienta nebo
zlepšit poskytování služeb podle této Dohody;

h) Poskytovatelům služeb vykazujícím údaje

i) Jiným  poskytovatelům  služeb  pro  statistické  účely  s cílem  zlepšit
marketing  Společnosti.  V tomto případě  budou poskytnuté informace
v souhrnné formě;

j) Pro  průzkum  trhu  call  center,  které  poskytují  telefonní  a  e-mailové
průzkumy s cílem zlepšit kvalitu služeb Společnosti;

k) V případě,  pokud je nezbytné pro společnosti  bránit  nebo vykonávat
svá zákonná práva;

l) Na žádost klienta nebo s jeho souhlasem;

m) Přidruženým členem Společnosti;

n) Kandidátovi, třetí straně, depozitáři nebo pověřené organizaci.

V případě Klienta – fyzické osoba je Společnost  povinna mu poskytnout na
vyžádání  kopii  jeho osobních  údajů,  které  má v držení  za  předpokladu,  že
zaplatí administrativní poplatek.

Telefonické  konverzace  mezi  Klientem  a  Společností  mohou  být
zaznamenány.  Výhradním vlastníkem těchto  záznamů je  Společnost.  Klient
akceptuje,  že  takové  záznamy  jsou  dostatečným  důkazem  pro
příkaz/pokyn/požadavek k zahájení samotné konverzace.

Klient akceptuje, že z administrativních důvodů může Společnost kontaktovat
Klienta přímo pomocí telefonu, faxu nebo jiným způsobem.

V souladu  s platnými  předpisy,  bude  společnost  vést  záznamy  obsahující
osobní data Klienta, informace o obchodování, dokumenty pro otevírání účtů,
komunikace, a vše ostatní, co se týká Klienta po dobu nejméně pěti let po
ukončení platnosti této Dohody.

Uzavřením  této  smlouvy  Klient  souhlasí,  že  jeho  osobní  údaje  budou
převedeny  mimo  Evropský  hospodářský  prostor,  v souladu  s ustanoveními
zpracování osobních údajů (Ochrana osobnosti), zákonu z roku 2001.

Bez omezení výše uvedeného bere Klient na vědomí, že je Společnost povinna
dodržovat mezivládní dohody mezi Kyprem a Spojenými státy americkými a
přijímá veškerá  opatření,  aby  byla  v souladu  s FATCA.  Klient  dále  bere  na
vědomí, že společnost, jako je FFI, je povinna zveřejnit informace relevantním
autoritám ve vztahu k jakýmkoliv vykazovaným osobám Spojených států na
základě zpravodajské povinnosti FATCA a souhlasí s tím, aby takové důvěrné
informace sdělila.
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