Prehľad subjektov, ktorým sa pri zachovaní povinnosti mlčanlivosti
a dodržiavania rozsiahlych bezpečnostných opatrení
poskytujú/sprístupňujú osobné údaje Zákazníkov X-Trade Brokers DM
S.A., organizačná zložka (ďalej ako „XTB“)
1) Sprostredkovatelia poverený spracovaním osobných údajov v zmysle §34 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej ako „Zákon“)
Zmluvných partnerov (dodávatelia služieb resp. sprostredkovatelia poverení spracovaním osobných
údajov Zákazníkov XTB) s najväčšou starostlivosťou preverujeme a vyberáme. Pri výbere dbáme na
odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť sprostredkovateľa a na jeho schopnosť
zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa §39 Zákona. So
sprostredkovateľmi poverenými spracovaním osobných údajov je uzavretá zmluva o spracovaní
osobných údajov v súlade so Zákonom, kde sa sprostredkovatelia zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o
všetkých údajoch Zákazníkov XTB, ktoré im boli počas zmluvného vzťahu poskytnuté. Tento záväzok
trvá aj po skončení účinnosti zmluvy o spracovaní osobných údajov.
Sprostredkovatelia sa tiež zaväzujú používať také technické a organizačné opatrenia k zaisteniu
ochrany spracovávaných osobných údajov, aby sa zabránilo zničeniu, odcudzeniu, strate, náhodnému,
ako aj nezákonnému poškodeniu, neoprávnenému prístupu, zmene a rozširovaniu, ako aj akýmkoľvek
inými neprípustným formám spracúvania osobných údajov.
Sprostredkovatelia sú oprávnení spracúvať osobné údaje Zákazníkov XTB len v rozsahu ustanovenom
v zmluve o spracúvaní osobných údajov. Zmluva definuje, ktoré osobné údaje, v akej forme a na aký
účel bude sprostredkovateľ spracúvať.
Sprostredkovatelia poverení spracúvaním osobných údajov Zákazníkov v XTB:
 ReMax Courier Service, spol. s r. o. so sídlom Cikkerova 2, 841 05 Bratislava, na účely identifikácie
zákazníka a overenia jeho totožnosti pri podpise zmluvnej dokumentácie k otvoreniu reálneho účtu
v XTB pri dodaní zásielky Zákazníkovi na podpis zo strany kuriérskej služby
2) Spolupráca s tretími stranami
V súlade s platnými právnymi predpismi je XTB oprávnená poskytovať/sprístupňovať osobné údaje
Zákazníka a údaje týkajúce sa peňažných transakcií na Obchodnom účte Zákazníka tretím osobám, tzv.
tretím stranám, ktoré poskytujú služby Zákazníkovi alebo XTB, a to výhradne za účelom plnenia práv a
povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi Zákazníkom a XTB, a tiež medzi tretími stranami a
XTB.
Tieto tretie strany spoločnosť XTB zastupujú alebo inak chránia jej záujmy, podieľajú sa na
poskytovaní a prevádzkovaní jej služieb, spolupracujú v trestných konaniach, vykonávajú dohľad nad
dodržiavaním práv a povinností stanovených zákonmi. Medzi tieto tretie strany patria finančné
inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, audítorské spoločnosti, spoločnosti zamerané na informačné
technológie, poradcovia, advokátske kancelárie, notári, štátne inštitúcie, poštovné a kuriérske
spoločnosti.
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XTB je oprávnená poskytnúť/sprístupniť osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie
povinností a práv vyplývajúcich zo záväzkov medzi XTB a tretími stranami. Poskytovanie služieb
prostredníctvom XTB môže vyžadovať prenos osobných údajov Zákazníka tretím stranám poskytujúcim
služby XTB v iných krajinách.

Tretie strany
 Národná banka Slovenska – orgán dohľadu nad finančným trhom
 Komisji Nadzoru Finansowego – poľský orgán dohľadu nad finančným trhom
 X-Trade Brokers DM S.A. so sídlom Ogrodowa 58, Varšava, PSČ: 00-876, Poľská republika, IČ:
015803782 – zriaďovateľ X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka na Slovensku
 X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka so sídlom Pobřežní 12, Praha, PSČ: 186 00, Česká
republika, IČO: 27867102 – organizačná zložka X-Trade Brokers DM S.A. v Českej republike
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Šancová 1/A1, PSČ: 813 33, Bratislava,
IČO: 47251336
 Policajný zbor Slovenskej republiky
 Slovenská pošta
 Krivak & Co, s. r. o., advokátska kancelária
 VGD – AUDIT, s.r.o., audítorská spoločnosť
 notári zapísaní v registri Notárskej komory Slovenskej republiky
 orgány štátnej správy Slovenskej republiky
 Dvorak Hager § Partners, advokátska kancelária.
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