ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPOLEČNOSTÍ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

I.

Úvodní ustanovení

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) je poskytnout podrobný popis metod aplikovaných společností X-Trade
Brokers Dom Maklerski S.A., se sídlem: Varšava, ul. Ogrodowa 58 (00-876 Varšava), a/nebo jejími pobočkami či organizačními složkami (dále
jen „XTB“, „my“, „nám“) v souvislosti se zpracováváním osobních údajů poskytovaných osobami užívajících webové stránky XTB (dále jen
„uživatelé”). Tyto Zásady rovněž obsahují přehled všech práv, která uživatelům přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
Toto Prohlášení si pečlivě prostudujte.
II.

Ochrana osobních a jiných údajů uživatelů portálu

XTB věnuje zvláštní pozornost respektování soukromí osob, které používají naše webové stránky a jakékoliv aplikace dostupné prostřednictvím
webových stránek (dále jen „portál“, „webové stránky“). Veškeré osobní údaje získané prostřednictvím našeho portálu jsou zpracovány v
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník EU L
119, 4.05.2016, s. 1-88) (dále jen „GDPR”) a platnými národními předpisy vydanými na základě GDPR. Naší prioritou je zajistit ochranu práv a
svobod fyzických osob, které nám poskytují své osobní údaje. Poskytování osobních údajů ze strany uživatele je zcela dobrovolné, avšak určité
osobní údaje jsou vyžadovány pro poskytování služeb společností XTB.
Uvědomujeme si důležitost zachovávání diskrétnosti s ohledem na osobní údaje. Pokud nám uživatel poskytne své osobní údaje, může si být jistý,
že vynaložíme maximální úsilí, abychom je uchovali v bezpečí. Abychom zajistili utajení, bezpečnost a integritu údajů uživatelů, přijali jsme
měřitelná opatření.
Kdo je správcem osobních údajů uživatele?
Správcem osobních údajů je společnost X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, IČ (REGON): 015803782, se sídlem
Ogrodova 58, 00-876 Varšava, Polská republika podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické
osoby X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, organizační složka, IČO 278 67 102, se sídlem Praha 8, Pobřežní
394/12, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 56720.
Přístup k osobním údajům uživatelů mají pouze ti pověření zaměstnanci či partneři, kteří dané informace potřebují za účelem poskytování podpory
s ohledem na provádění pokynů/příkazů uživatelů v souvislosti s našimi produkty či službami. Zavedli jsme postupy týkající se zabezpečení
používání osobních údajů.
Jakým způsobem chráníme informace?
Formulář, který uživatel vyplňuje při otevírání investičního účtu, i proces autorizace (přihlášení) pro přístup k našim zdrojům jsou založeny na
zabezpečeném protokolu SSL, který významně zvyšuje ochranu přenosu údajů na internetu. Informace poskytnuté uživatelem jsou ze strany
společnosti XTB ukládány a zpracovávány na základě přiměřených bezpečnostních opatření, která splňují požadavky GDPR.
Ačkoliv společnost XTB vynakládá maximální úsilí, aby zajistila bezpečnost údajů, které jsou jí poskytovány, bere uživatel na vědomí, že používání
internetu není zcela bezpečné a že tudíž nemůžeme vždy zaručit bezpečnost či neporušitelnost osobních údajů, které nám uživatel/uživatelé
poskytuje/poskytují nebo které jsou uživateli/uživatelům poskytovány prostřednictvím internetu.
Jaké kategorie osobních údajů o uživateli shromažďujeme, za jakým účelem a na jakém právním základě tak činíme?
1) Cíl: Otevření reálného účtu
Rozsah údajů:
Pokud se uživatel rozhodne založit si reálný účet, bude společnost XTB vyžadovat poskytnutí vybraných osobních údajů, jako například křestní
jméno a příjmení uživatele, jeho adresu bydliště, datum narození, kontaktní údaje (telefon, e-mail), údaje pro realizaci plateb a další nezbytné
informace, zejména pak údaje požadované na základě předpisů proti praní špinavých peněz. Pravidelně můžeme rovněž požadovat poskytnutí
dalších osobních údajů za účelem zlepšení poskytovaných služeb. Většina osobních údajů je získávána přímo od Vás, a to prostřednictvím žádostí
či jiných formulářů, a dále na základě vedení registrů informací, které jsou nám poskytovány během průběžného poskytování služeb ve prospěch
našich uživatelů.
Právní základ:
- splnění smlouvy o poskytování služeb nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (čl. 6 odst. 1
písm. b) GDPR);
- splnění právní povinnosti, která se vztahuje na společnost XTB (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

2) Cíl: Marketing výrobků a služeb
Rozsah údajů:
Pokud se uživatel rozhodne zúčastnit se marketingové nebo reklamní kampaně, zejména pak takové, která je spojena s otevřením a používáním
demo účtu, bude společnost XTB vyžadovat poskytnutí vybraných osobních údajů, jako například křestní jméno a příjmení uživatele, jeho
kontaktní údaje a další nezbytné informace.
Právní základ:
- souhlas subjektu údajů s marketingem výrobků a služeb (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
3) Cíl: Statistiky týkající se používání specifických funkcionalit portálu, usnadnění používání portálu a mobilních aplikací
a zajištění bezpečnosti portálu z hlediska IT
Rozsah údajů:
Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje, které se týkají aktivity uživatele na portálu. Jedná se například o navštívené webové stránky,
frekvenci a dobu trvání pobytu uživatele na webových stránkách a o činnosti spojené s transakcemi.
Právní základ:
- oprávněný zájem společnosti XTB (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v usnadnění používání služeb poskytovaných elektronickou cestou
a ve zlepšení funkčnosti těchto služeb.
4) Cíl: Určení, prošetření a vymáhání nároků
Rozsah údajů:
Za účelem určení, prošetření a vymáhání nároků můžeme zpracovávat některé osobní údaje uživatele, jako např. jméno a příjmení, datum
narození, údaje o používání našich služeb.
Právní základ:
- oprávněný zájem společnosti XTB (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v určení, prošetření a vymáhání nároků a v obraně proti nárokům
v rámci řízení před soudem a jinými orgány státní moci.
5) Cíl: Řešení stížností a žádostí, odpovědi na dotazy
Rozsah údajů:
Za tímto účelem můžeme zpracovávat osobní údaje, které uživatel poskytl při otevírání reálného účtu nebo demo účtu, dále údaje týkající se
služeb společnosti XTB, jež vedly ke stížnosti nebo k žádosti, a údaje obsažené v dokumentech přiložených ke stížnosti či k žádosti. Právo zejména právo na ochranu spotřebitele - ukládá v určitých situacích povinnost k důkladnému zvážení stížnosti v rámci konkrétní lhůty.
Právní základ:
- splnění právní povinnosti, která se vztahuje na společnost XTB (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),
- oprávněný zájem společnosti XTB (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající ve zlepšení funkčnosti služeb poskytovaných elektronickou cestou
a ve vytvoření pozitivních a na spolehlivosti a loajalitě založených vztahů s uživateli a nepřihlášenými uživateli.
S kým sdílíme osobní údaje uživatelů?
Kooperátoři
Společnost XTB může sdílet osobní údaje uživatelů se spolupracujícími subjekty, tj. se společnostmi, které XTB vlastní či kontroluje, nebo které
jsou kontrolovány společně s XTB nebo s XTB udržující neustálou spolupráci (banky, investiční společnosti, auditoři, společnosti poskytující jiné
finanční služby, IT společnosti, poradenské nebo kurýrní společnosti).
Veškeré třetí osoby, které k těmto účelům budeme využívat, prověřujeme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na
důvěrnost a ochranu osobních údajů uživatelů. S těmito osobami máme uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zavazují k ochraně Vašich osobních
údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů.
Přístupová práva mezi jednotlivými společnostmi ze skupiny XTB jsou omezena a udílíme je pouze, pokud daná osoba potřebuje příslušné údaje
znát na základě své pracovní pozice nebo svých pracovních či smluvních povinností a oprávnění zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
Místa
Poskytování služeb společnosti XTB může vyžadovat předávání osobních údajů subjektům, které společnosti XTB poskytují služby v jiných zemích,
včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor. V případě předávání údajů do zemí, které neposkytují přiměřenou ochranu osobních údajů,

používá XTB záruky v podobě standardních smluvních ustanovení o ochraně osobních údajů, přijatých Evropskou komisí. Subjekt údajů má
možnost obdržet kopii svých údajů.
Vnitrostátní orgány
Požadují-li kompetentní orgány veřejné moci - zejména orgány výkonné moci, správní orgány, soudy, dozorový úřad - po společnosti XTB, aby jim
sdělila osobní údaje uživatele, XTB je povinna jim osobní údaje uživatele sdělit.
Na jak dlouhou dobu ukládáme osobní údaje uživatele?
Osobní údaje uživatele jsou u společnosti XTB uloženy po dobu trvání smlouvy mezi uživatelem a XTB, a to za účelem poskytování služeb
a funkcionalit, které jsou s těmito službami spojené, a za účelem marketingu. Po uplynutí smluvního vztahu jsou údaje uživatele anonymizovány,
a sice s výjimkou těchto informací: křestní jméno, příjmení, emailová adresa, transakční historie a informace o udělených souhlasech (tyto údaje
bude mít XTB uloženy po dobu 10 let od uplynutí smluvního vztahu, a to za účelem řešení stížností a nároků souvisejících s používáním našich
služeb a v případě absence smluvního vztahu za účelem řešení stížností a nároků souvisejících s reklamními kampaněmi).
XTB ukládá osobní údaje nepřihlášených uživatelů po dobu, jež odpovídá životnímu cyklu souborů cookies uložených v jejich zařízeních. Podrobné
informace o používání cookies jsou uvedeny v sekci III. Použití cookies – SOUBORY COOKIES.
Jaká práva má uživatel v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů?
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Uživatel má dle článku 21 GDPR právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jestliže společnost XTB zpracovává jeho
osobní údaje na základě oprávněného zájmu, například v souvislosti s prováděním smlouvy, s marketingem výrobků a služeb, vedením statistiky
o používání určitých funkcionalit portálu a s usnadněním používání portálu.
Pokud se ukáže, že je námitka opodstatněná, a pokud nebude mít společnost XTB pro zpracování osobních údajů uživatele žádný jiný právní
základ, pak XTB osobní údaje uživatele, proti jejichž použití byla námitka vznesena, vymaže.
Právo na omezení zpracování údajů
Uživatel může dle článku 18 GDPR požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů v těchto případech: pokud uživatel popírá přesnost svých
osobních údajů (společnost XTB v takovém případě omezí užívání těchto údajů na dobu nezbytnou k ověření přesnosti osobních údajů uživatele,
nikoli však na dobu delší než 14 dnů); pokud je zpracování údajů uživatele protiprávní a uživatel místo výmazu osobních údajů žádá omezení jejich
použití; pokud nejsou osobní údaje uživatele již nadále nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, avšak subjekt údajů je požaduje pro
určení, výkon nebo obhajobu nároků; pokud uživatel vznesl námitku proti použití jeho osobních údajů (společnost XTB v takovém případě omezí
zpracování osobních údajů na dobu nezbytnou ke ověření toho, zda uživatelova ochrana jeho zájmů, práv a svobod převažuje nad zájmy, které
má XTB při zpracovávání osobních údajů uživatele).
Právo na přístup k údajům o uživateli a na opravu a výmaz těchto údajů
Článek 15 GDPR stanoví, že uživatel má právo získat od společnosti XTB potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud tomu tak je,
má uživatel právo získat přístup ke svým osobním údajům a k informacím týkajícím se mimo jiné účelů zpracování, kategorií zpracovávaných
osobních údajů, plánované doby, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritérií použitých pro stanovení této doby; uživatel má dále práva
vyplývající z nařízení GDPR a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Kromě výše uvedeného má uživatel právo obdržet kopii všech osobních
údajů, které má společnost XTB o jeho osobě v držení, a informovat XTB o veškerých zjištěných nepřesnostech. V tomto ohledu jsou však
stanoveny určité výjimky.
Uživatel může společnost XTB kdykoli informovat o tom, že došlo ke změně jeho osobních údajů nebo že si přeje, aby XTB opravila nebo vymazala
jeho osobní údaje, které má v držení. V souladu s příslušným pokynem provedeme změnu, opravu či výmaz osobních údajů z naší databáze, to
však s výjimkou rozsahu, ve kterém jsme povinni údaje ukládat na základě předpisů či zákonných ustanovení za účelem poskytování služeb, které
uživatel požaduje, resp. za účelem vedení příslušných obchodních záznamů.
Právo na přenositelnost údajů
Uživatel má podle článku 20 GDPR právo získat své osobní údaje, které poskytl XTB, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu a předat tyto údaje jinému správci, jehož si vybral.
Právo odvolat poskytnutý souhlas
Uživatel má právo odvolat poskytnutý souhlas s jakýmkoliv zpracováním osobních údajů, a to pro všechny, nebo pouze pro některé účely. Pokud
takový souhlas uživatel odvolá, bude mít jeho odvolání účinky pouze do budoucna.
Právo podat stížnost k dozorovém úřadu

Uživatel má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), pokud se domnívá, že XTB porušuje svoje zákonné povinnosti
při zpracování osobních údajů. Kontaktní údaje ÚOOÚ: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: www.uoou.cz,
e-mail: posta@uoou.cz
V jaké lhůtě vyhovíme žádosti uživatele?
Požádá-li nás uživatel o výkon některého z výše uvedených práv, neprodleně této žádosti vyhovíme nebo jí vyhovět odmítneme, nejpozději však
do jednoho měsíce od data jejího obdržení. Pokud nebudeme vzhledem ke složitosti žádosti nebo k počtu obdržených žádostí schopni žádosti
uživatele vyhovět do jednoho měsíce, vyhovíme jí do dalších dvou měsíců. Uživatel bude o zamýšleném prodloužení lhůty předem informován.
Jak nás lze kontaktovat?
Za účelem podání žádosti týkající se přístupu k údajům je uživatel povinen nás kontaktovat, ověřit svou totožnost a specifikovat předmětné
informace.
Uživatel může kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na následující emailové adrese: iod.cz@xtb.com.

III.

Použití cookies - SOUBORY COOKIES

XTB využívá soubory cookies ke shromažďování informací.
Cookies jsou malé datové soubory, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení (pevný disk) uživatele portálu a jsou
určeny pro použití na webových stránkách portálu. Cookies soubory obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu trvání jejich
uchovávání v koncovém zařízení a jedinečné číslo.
Proč používáme cookies?
XTB používá soubory cookies pro následující účely:
1.

poskytovat uživateli přesnější a pohodlnější používání těchto stránek, přizpůsobit obsah internetových stránek XTB preferencím uživatele
a optimalizovat používání portálu. Tyto soubory umožňují zejména detekci zařízení uživatele Internetové služby a řádné zobrazení
internetové stránky přizpůsobené individuálním potřebám uživatele;
kontrolovat aktivity uživatele portálu s cílem vytvořit anonymní souhrnné statistiky, které nám pomáhají pochopit, jakým způsobem
využívají uživatelé portálu internetové stránky, což přispívá ke zlepšení struktury a obsahu těchto stránek, jakož i k lepší identifikaci
zdroje, který uživatel použil pro vstup na stránky;
udržovat relaci uživatele portálu (po přihlášení).

2.

3.

Soubory cookies jsou často používány na mnohých webech na internetu. Uživatel si může zvolit, zda a jakým způsobem budou cookies přijímány,
tím, že provede změnu preferencí a možností ve svém prohlížeči. Pokud se uživatel rozhodne vypnout podporu souborů cookies ve svém
prohlížeči, může být přístup do některých částí těchto stránek znemožněn.
XTB používá dva hlavní druhy souborů cookies:

1.

trvalé soubory cookies jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele na dobu definovanou v parametrech souborů cookies nebo do doby
odstranění uživatelem;

2.

soubory cookies relace jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele do doby odhlášení nebo doby zavření okna prohlížeče.

Správa nastavení prohlížeče
Software, který se používá pro prohlížení internetových stránek, v mnoha případech implicitně umožňuje ukládání souborů cookies na koncové
zařízení uživatele. Uživatelé těchto stránek si mohou kdykoliv změnit nastavení týkající se souborů cookies. Toto nastavení l ze změnit zejména
takovým způsobem, aby došlo k zablokování automatického zpracování souborů cookies v nastavení internetového prohlížeče nebo aby byla
pokaždé zobrazena informace o umístění cookies v zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookies,
včetně informací o zamítnutí, blokování a mazání souborů cookies, jsou k dispozici v nastavení softwaru pro konkrétní internetové stránky.
Informace ohledně zablokování zpracování souborů cookies u nejpoužívanějších internetových prohlížečů:

1.

U internetového prohlížeče Internet Explorer 11 pro operační systém Windows 10:
a.

V pravém horním rohu okna prohlížeče klikněte na ikonu Nástroje “
internetu" v okně prohlížeče.

b.

Klikněte na záložku “Soukromí” a v rámci "Nastavení" zvolte pozici "Pokročilé"; následně se rozhodněte, zda chcete soubory
cookies povolit či zablokovat, nebo zda si přejete, aby byla zobrazována výzva k souhlasu s použitím souborů cookies.
Poté klikněte na “ok”.

c.

” v podobě ozubeného kolečka a poté na "Možnosti

2.

U internetového prohlížeče Internet Mozilla Firefox:
a.

3.

b.

V horní části okna prohlížeče Firefox klikněte na ikonu menu “
” (ve Windows XP klikněte na menu Nástroje) a klikněte
na “Možnosti”.
Zvolte panel “Soukromí a zabezpečení” a přejděte do sekce Historie.

c.
d.
e.

Z rozbaleného menu “Program Firefox” zvolte možnost “Použít pro historii vlastní nastavení”.
Zrušte zaškrtnutí pole “Povolit cookies”;
Zavřete stránku about:preferences (“Možnosti”). Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

U internetového prohlížeče Google Chrome:
a.

V pravém horním rohu okna prohlížeče Chrome klikněte na ikonu “

”.

b.
c.
d.

Zvolte „Nastavení”.
Ve spodní části klikněte na “Rozšířené”.
V sekci "Ochrana soukromí a zabezpečení" klikněte na“Nastavení obsahu”.

e.
f.

Klikněte na “Soubory cookies”.
Vypněte možnost “Povolit webům ukládat a číst data souborů cookie”.

XTB oznamuje, že omezení v používání souborů cookies může mít vliv na činnost některých funkcí, které jsou k dispozici na stránkách portálu.
Neprovedení změn v nastavení internetového prohlížeče pro nastavení blokování zapisování souborů cookies může být vykládáno jako udělení
souhlasu k jejich zapisování.
Více informací o souborech cookies můžete najít na adrese www.aboutcookies.org nebo v sekci Nápověda v nabídce internetového prohlížeče.

Toto Prohlášení poukazuje na používání cookies pouze v rámci tohoto portálu a neplatí pro jejich použití jakoukoli třetí stranou.
Pokud si u nás uživatel otevře účet, musí používat náš software, jenž nám umožňuje používat cookies s ohledem na přístup uživatele k tomuto
portálu.

IV. Odkazy na jiné webové stránky
Na našich webových stránkách jsou uvedeny odkazy na webové stránky jiných subjektů. Tyto odkazy jsou poskytovány za účelem vyššího
uživatelského komfortu. Neprovádíme však revizi, kontrolu nebo monitoring v souvislosti s postupy v oblasti ochrany soukromí aplikovanými
v rámci webových stránek třetích stran. Naše Zásady se netýkají webových stránek vedených třetími stranami. Neneseme odpovědnost za činnosti
webových stránek vedených třetími stranami, ani za transakce realizované s takovýmito osobami. Doporučujeme uživatelům, aby si přečetli obsah
prohlášení o ochraně soukromí, která jsou uveřejněna na webových stránkách partnerů, a to zejména tehdy, jestliže tito partneři shromažďují
osobní údaje uživatele.

V.

Zásady ochrany soukromí v mobilních aplikacích

Tato sekce popisuje zásady ochrany osobních údajů v mobilních aplikacích XTB.
V mobilním zařízení je až do odstranění mobilní aplikace ze zařízení uložen šifrovaný unikátní identifikátor aplikace (parametr je generován v rámci
procesu registrace aplikací na straně XTB).
Výše uvedený identifikátor je společně s informacemi o značce, modelu a hardwaru mobilního zařízení odesílán při procesu registrace zařízení do
XTB a slouží k jednoznačné identifikaci aplikace a mobilního zařízení.
Komunikace mezi mobilní aplikací a systémem XTB probíhá za použití moderních šifrovacích mechanismů.
V závislosti na mobilní platformě mohou aplikace XTB získat přístup k následujícím funkcím v mobilním zařízení:
a. připojení k internetu;
b. fotoaparát mobilního zařízení pro pořizování snímků dokumentů a/nebo obličeje uživatele během registrace reálného účtu;
c. fotogalerie mobilního zařízení pro odesílání snímků dokumentů a/nebo obličeje uživatele během registrace reálného účtu;
d. přístup do úložiště uživatele pro uložení snímku;
e. reklamní identifikátor (IDFA) pro sledování efektivity našich reklamních kampaní a instalace naší aplikace;
f. mikrofon pro chatování;
g. režim telefonu pro zapnutí režimu spánku aplikace během činnosti na pozadí.
Oprávnění aplikace mohou být v závislosti na mobilní aplikaci zrušena prostřednictvím změny nastavení systému na zařízení nebo odinstalací
aplikace.

Mobilní aplikace neuchovávají žádné osobní údaje, které by umožnily třetím stranám identifikaci konkrétního uživatele aplikace. Anonymní údaje
o činnosti uživatelů v mobilních aplikacích smí XTB zpracovávat pro statistické účely.
XTB si kromě toho dovoluje informovat, že aplikace jsou spojené s následujícími službami:

1.
2.

Google Firebase – pro sběr statistických údajů o výkonu aplikace a shromažďování informací o způsobu, jakým zákazníci aplikaci používají;
tyto údaje jsou zcela anonymní, a
Fabric.io – pro sběr statistických údajů o výkonu aplikace a shromažďování informací o způsobu, jakým zákazníci aplikaci používají; tyto
údaje jsou zcela anonymní; tato služba společnosti XTB navíc umožňuje také shromažďovat chyby - tj. informace o chybách aplikací, které
jsou rovněž zcela anonymní a neobsahují údaje, které by mohly sloužit k identifikaci klienta nebo jeho dat.

V případě, že s těmito zásadami ochrany soukromí nesouhlasíte, aplikaci si, prosím, neinstalujte nebo ji odinstalujte.
VI Závěrečná ustanovení
Společnost XTB si vyhrazuje právo na změnu těchto Zásad. Změny jsou realizovány zveřejněním nových Zásad na webových stránkách. Příslušné
změny nabývají účinnosti okamžikem implementace. Doporučujeme uživatelům, aby se pravidelně seznamovali se zněním těchto Zásad za účelem
sledování změn jeho ustanovení.
O veškerých sporech, které se týkají těchto Prohlášení a které nebudou vyřešeny smírnou cestou, rozhodne soud příslušné jurisdikce.

