
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INSTANT TRADING EU LTD 

 

Zásady ochrany 
osobných údajov



 

 

 

1. ÚVOD 

 
Tieto zásady (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“, „Zásady“, „Oznámenie“) sú určené vám, 

klientovi alebo potenciálnemu klientovi (ďalej len „Klient“, „Vy“, „Váš“) spoločnosti INSTANT TRADING 

EU Ltd, ktorá môže konať priamo alebo prostredníctvom svojej organizačnej zložky pôsobiacej v Slovenskej 

republike o sídlom na Pražskej 11, 811 04 Bratislava (ďalej len „Spoločnosť“, „Nás“, „Naše“, „My“). S 

osobnými údajmi zamestnancov, obchodných partnerov, poskytovateľov služieb alebo akejkoľvek inej tretej 

strany, ktorá má obchodný vzťah so Spoločnosťou, sa zaobchádza v súlade so zmluvnou dohodou uzavretou 

medzi Spoločnosťou a touto treťou stranou. 

 
Tieto Zásady ochrany osobných údajov poskytujú prehľad o tom, ako Spoločnosť spracováva vaše osobné 

údaje a stanovujú informácie, ktoré vám Spoločnosť musí poskytnúť pre účely nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním 

osobných údajov a ich voľným pohybom a o zrušení smernice 95/46/EC (všeobecné nariadenie o ochrane 

osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) platného od 25. mája 2018, ako aj v zmysle ustanovení §19-21 zákona 

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Slovenský 

zákon o ochrane osobných údajov“) účinného od 25. mája 2018. 

 
Navštívením webovej stránky Spoločnosti a použitím akéhokoľvek z komunikačných kanálov s cieľom 

kontaktovať nás, predpokladáme, že ste prečítali, porozumeli a prijali podmienky týchto Zásad ochrany 

osobných údajov a spôsob, akým spracovávame informácie, ktoré nám poskytujete. Tiež súhlasíte, že tieto 

Zásady ochrany osobných údajov vrátane akýchkoľvek zmien budú určovať ako získavame, ukladáme, 

používame, zdieľame a akokoľvek inak spracúvame vaše osobné údaje ako aj vaše práva počas trvania nášho 

obchodného vzťahu a po jeho skončení.  

 
Požiadaním o vytvorenie účtu v Spoločnosti súhlasíte s podmienkami uvedenými v týchto Zásadách vrátane 

akýchkoľvek zmien, ktorými sa bude riadiť spôsob, ako Spoločnosť získava, uchováva, používa, zdieľa a 

akokoľvek inak spracúva vaše osobné údaje a ktorými sa budú tiež riadiť vaše práva počas trvania nášho 

obchodného vzťahu a po jeho skončení.  

 
Informácie uvedené v týchto Zásadách nahrádzajú všetky informácie týkajúce sa spracovávania osobných 

údajov, ktoré sú uvedené v ktorejkoľvek existujúcej klientskej zmluve a súvisiacich formulároch a ktoré 

obsahujú informácie uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Tieto Zásady môžu byť priebežne 

upravené alebo aktualizované.  Aktuálna verzia týchto Zásad bude dostupná na webovej stránke Spoločnosti. 

 
Ak ste fyzická osoba, Spoločnosť je podľa príslušných článkov GDPR prevádzkovateľom a 

sprostredkovateľom vo vzťahu k vašim osobným údajom v súvislosti s činnosťami spracovania, ktorým vaše 

osobné údaje podliehajú, ako je uvedené nižšie. 

 
Na účely týchto zásad: 

 

(a) osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo indentifikovateľnej 

fyzickej osoby (subjekt údajov); identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú je možné 

priamo alebo nepriamo identifikovať, hlavne na základe indentifikátorov ako sú meno, rodné 

číslo, údaje o polohe, sieťový identifikátor alebo na základe jedného alebo viacerých faktorov 

špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo 



 

 

sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; 

(b) spracovaním sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktorá sa vykonáva s osobnými 

údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou, či bez pomoci automatizovaných postupov, 

ako je zbieranie, nahrávanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo 

pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo 

akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie, či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo 

odstránenie; 

(c) prevádzkovateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra 

alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania 

osobných údajov; ak sú účely a prostriedky tohto spracovania určené právom Únie alebo 

členského štátu, prevádzkovateľ alebo konkrétne kritériá pre jeho menovanie môžu byť 

stanovené právom Únie alebo členského štátu; 

(d) spracovateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo 

iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. 

 

2. KTO SME? 

 
Instant Trading EU Ltd je cyperská investičná spoločnosť regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere 

a burzy (ďalej len „CySEC“) pod licenčným číslom 266/15 a zapísaná v obchodnom registri v Nikózii pod 

číslom HE 266937. Instant Trading EU Ltd pôsobí na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky 

zahraničného podniku registrovanej v slovenskom Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 

I,  v odd. Po, vložke č. 4589/B, so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, na základe tzv. jednotného pasu 

predstavujúceho právo slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky, pri získaní ktorého 

Spoločnosť postupovala v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch 

a investičných službách v platnom znení. 

 
Kontaktné údaje Spoločnosti a jej slovenskej organizačnej zložky: 

Adresa: Spetson 23A, Komplex Léda, Blok B, Kancelária B203, Mesa Geitonia, Limassol 4000, 

Cyprus 

 Pražská 11, 811 04 Bratislava, Slovenská republika 

Telefónne číslo: Cyprus:+35725654112  

 Slovensko: +421233527682 

 E-mail: support@instaforex.eu 

 

NÁŠ ZÁVÄZOK 

 
Sme si vedomí dôležitosti zachovania dôvernosti  a súkromia vašich osobných údajov. Tým, že nám zveríte 

vaše informácie, by sme vás radi ubezpečili o našom záväzku uchovávať tieto informácie v súkromí. Pre 

zachovanie dôvernosti, bezpečnosti a integrity vašich osobných údajov sme vykonali zásadné kroky. 

 
3. AKÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME 

 
V rámci procesov Spoločnosti týkajúcich sa otvorenia osobného účtu a ďalších súvisiacich záležitostí je 

potrebné dodržiavať platný legislatívny rámec Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzy („CySEC“). 

Konkrétne je Spoločnosť povinná dodržiavať svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z cyperského zákona 

proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti (zákon 13(I)/2018), v znení neskorých predpisov, z európskej 

smernice proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti (smernica DI144-2007-08 z roku 2012), ako aj zo 

slovenského zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 



 

 

financovaním terorizmu (zákon 297/2008)za účelom stanovenia ekonomického a rizikového profilu klienta a 

prevencie prania špinavých peňazí a dodržiavať príslušné povinnosti uchovávania záznamov podľa nariadenia 

v prenesenej právomoci Európskej Únie (EÚ) 2017/565 (ďalej len „nariadenie v prenesenej právomoci“), ako 

aj podľa slovenského zákona 297/2008 a podľa cyperského zákona 87(I)/2017, za účelom stanovenia 

vhodnosti a primeranosti každého Klienta pre služby ponúkané každou cyperskou investičnou spoločnosťou 

(„CIF“) a záznamov telefónnych hovorov, transakcií s klientmi, zákona o dodržiavaní daňových predpisov 

(„Foreign Account Tax Compliance Act“, „FATCA“) a spoločného štandardu oznamovania (Common 

Reporting Standard" „CRS“).  

Na základe vyššie uvedeného je Spoločnosť povinná požadovať, zhromažďovať a uchovávať po dobu 

najmenej päť (5) rokov nasledujúce údaje:  

 
(a) meno a priezvisko; 

(b) dátum narodenia; 

(c) miesto narodenia; 

(d) národnosť; 

(e) kópiu pasu a/alebo dokladu totožnosti; 

(f) účet za služby (obsahujúci celú adresu Klienta); 

(g) rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo; 

(h) daňový domicil; 

(i) telefónne číslo; 

(j) e-mail; 

(k) názov/meno zamestnávateľa; 

(l) zamestnanie; 

(m) odbor zamestnania; 

(n) hrubý ročný príjem; 

(o) čistý príjem; 

(p) očakávaný obrat; 

(q) informácie o bankovom účte. 

 
Uvedené informácie môžeme získavať priamo od vás (v rámci procesu otvorenia účtu) a/alebo od iných osôb, 

vrátane napríklad od úverových registrov, agentúr pre prevenciu podvodov, bánk, iných finančných inštitúcií, 

tretích strán poskytujúcich overovacie služby a poskytovateľov verejných  registrov.   

 
Tiež môžeme získavať vaše osobné údaje, ktoré sa týkajú spôsobu, akým používate naše webové stránky, ako 

sú vami navštevované, čítané, dĺžka ich návštev a obchodné aktivity (podrobnosti v dokumente „Zásady 

používania súborov cookies“).  

 

Vedieme tiež záznamy o vašom obchodnom správaní vrátane záznamov o: 

 
a) produktoch, s ktorými obchodujete, a ich výkonnosti;  

b) historických údajoch o vami zrealizovaných obchodoch a investíciách, vrátane výšky investovanej 

sumy;  

c) historických údajoch týkajúcich sa vašich platobných činností a výberov z účtu.  

 
Okrem vyššie uvedeného si od vás (súčasných alebo potenciálnych klientov) môže Spoločnosť vyžiadať 

doplňujúce informácie pre vylepšenie služieb, ktoré vám poskytujeme, alebo našich aktivít (v prípade, že ste 

našim poskytovateľom obchodných údajov) v rámci príslušnej dohody alebo v súlade s našimi predpismi. 

 



 

 

Zaznamenávame všetky elektronické, telefonické a osobné komunikácie alebo komunikácie v inej forme, 

ktoré sme s vami v súvislosti so službami, ktoré vám poskytujeme, a s naším obchodným vzťahom, viedli.  

Tieto záznamy sú výlučným vlastníctvom Spoločnosti a budú predstavovať dôkaz o komunikácii medzi vami 

a Spoločnosťou.  

 

4. POUŽITIE ZÍSKANÝCH INFORMÁCIÍ 

Vaše osobné údaje budeme používať, ukladať, spracovávať a nakladať s nimi v súlade s GDPR, Slovenským 

zákonom o ochrane osobných údajov  a cyperským zákonom 125(I) z roku 2018 o ochrane fyzických osôb v 

súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov, v znení neskorších predpisov. 

Vaše osobné údaje (neverejne dostupné informácie alebo informácie, ktorými Spoločnosť už disponuje, bez 

toho aby dodržiavala ustanovenia obecného nariadenia o ochrane údajov), budú získavané a spracovávané 

výslovne a konkrétne iba pre tie účely, pre ktoré boli získané („obmedzenie účelu“), pričom Spoločnosť je 

oprávnená vyžadovať iba také informácie, ktoré sú nevyhnutné na účely, pre ktoré boli získané.  

 
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť stranám mimo Európsky hospodársky priestor. Ak takýto prenos 

údajov uskutočníme, zaistíme, aby bol prenos legálny a aby boli zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia na 

ochranu vašich osobných údajov, ako je stanovené v príslušných predpisoch. Spoločnosť sa ďalej v tejto veci 

riadi pokynmi Európskej komisie a zaistí, aby tretie krajiny, do ktorých by mohli byť vaše údaje prenášané, 

boli Európskou komisiou uznané za vyhovujúce z hľadiska ochrany vašich osobných údajov.    

 
5. KONTAKTOVANIE 

 
Za účelom poskytovania našich služieb alebo plnenia podmienok našej vzájomnej dohody s vami môžeme 

príležitostne nadviazať priamy kontakt a to telefonicky, faxom, e-mailom alebo poštou.  

 

Za podmienky získania vášho súhlasu vás kvôli marketingovým účelom môže Spoločnosť čas od času 

telefonicky, faxom, e-mailom alebo poštou kontaktovať, aby vás informovala o produktoch alebo službách, 

ktoré by vás mohli zaujímať alebo za účelom realizovania prieskumu trhu.  

 
6. ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ 

 
V rámci našej spolupráce môžeme vaše osobné údaje zverejniť za účelom ponúkania služieb alebo plnenia 

našich zákonných povinností. V tomto ohľade budú vaše osobné údaje zverejnené v nasledujúcich situáciách:  

a. ak si to vyžaduje zákon alebo príslušný súd; 

b. ak si to vyžaduje komisia CySEC alebo iný regulačný orgán, ktorý má kontrolu alebo jurisdikciu nad 

Spoločnosťou, Klientom alebo ich obchodnými partnermi alebo má Spoločnosť na ich území svojich 

Klientov; 

c. ak si to vyžadujú príslušné orgány zaoberajúce sa vyšetrovaním alebo prevenciou podvodov, prania 

špinavých peňazí alebo inej nezákonnej činnosti;  

d. v takom rozsahu, ktorý je primeraný vzhľadom na vykonávanie príkazov a pre účely súvisiace s 

poskytovaním služieb;  

e. úverovým registrom a agentúram pre prevenciu podvodov, tretím stranám poskytujúcim overovacie 

služby, bankám a iným finančným inštitúciám pre hodnotenie solventnosti, prevenciu podvodov, na  

účely boja proti praniu špinavých peňazí, identifikácie alebo náležitej kontroly klienta. Za týmto 

účelom môžu skontrolovať údaje, ktoré Klient poskytol vo forme akýchkoľvek údajov v akejkoľvek 

databáze (verejnej alebo neverejnej), ku ktorej majú prístup. V budúcnosti tiež môžu použiť osobné 

údaje Klienta s cieľom  pomôcť iným spoločnostiam identifikovať Klienta. Spoločnosť uchováva o 



 

 

takom hľadaní záznam;   

f. profesionálnym poradcom Spoločnosti za predpokladu, že je príslušný odborník v každom prípade 

informovaný o dôvernej povahe týchto informácií a tiež sa zaviaže k povinnosti zachovania 

mlčanlivosti;  

g. iným poskytovateľom služieb, ktorí vytvárajú, udržiavajú, či spracovávajú databázy (či už 

elektronické alebo nie), ponúkajú služby vedenia záznamov, prenosu e-mailov, zasielania správ alebo 

podobné služby, ktorých cieľom je pomôcť Spoločnosti získavať, ukladať, spracovávať a používať 

informácie o Klientoch alebo kontaktovať Klienta alebo zlepšiť poskytovanie služieb podľa tejto 

dohody;  

h. do obchodného registra alebo podobného subjektu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 648/2012 zo dňa 4. júla 2012 o OTC derivátoch, centrálnych protistranách (CCP) a registroch 

obchodných údajov (TR) (EMIR); 

i. pre štatistické účely iných poskytovateľov služieb, za účelom vylepšenia marketingových aktivít 

Spoločnosti – v takom prípade budú údaje poskytované v súhrnnej forme; 

j. telefónnym centrám pre výskum trhu vykonávajúcim telefónne alebo e-mailové prieskumy za účelom 

vylepšenia služieb Spoločnosti – v takom prípade budú poskytnuté iba kontaktné údaje; 

k. v situáciách, kedy Spoločnosť musí obhajovať alebo uplatňovať svoje zákonné práva pred 

akýmkoľvek súdom, tribunálom, arbitrom, ombudsmanom alebo vládnym orgánom; 

l. na žiadosť Klienta alebo so súhlasom Klienta; 

m. partnerovi Spoločnosti alebo akejkoľvek inej spoločnosti v rámci skupiny Spoločnosti; 

n. nástupcom, nadobúdateľom postúpením alebo prevodom, alebo kupujúcim s predchádzajúcim 

písomným vyrozumením Klienta v minimálnej lehote päť (5) pracovných dní. 

 

Od organizácií, ktoré spracovávajú alebo získavajú osobné údaje a pôsobia mimo Spoločnosti, požadujeme, 

aby uznávali dôvernosť týchto informácií, zaviazali sa rešpektovať právo každého jednotlivca na súkromie a 

dodržiavali všetky príslušné zákony na ochranu údajov a tieto Zásady ochrany osobných údajov.  

 
7. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE ÚDAJOV A VÁŠ SÚHLAS 

 
Vaše osobné údaje spracujeme pre také účely a v takej miere, ktoré sú nevyhnutné na plnenie dohody, v rámci 

ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo za účelom realizovania krokov na vašu žiadosť pred uzavretím 

zmluvy. Ak sa chcete stať naším klientom, máte zákonnú a zmluvnú povinnosť poskytovať a uvádzať aktuálne 

a presné osobné údaje potrebné na uzavretie zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov s vami nebudeme 

môcť začať obchodný vzťah alebo v ňom pokračovať.  

 
Môžeme tiež spracovávať niektoré vaše osobné údaje na základe vami slobodne udeleného súhlasu. V 

prípade, keď bude použitie vašich osobných údajov vyžadovať váš súhlas, vám bude toto prehlásenie o 

súhlase poskytnuté v priebehu procesu otvorenia účtu a je tiež dostupné na webovej stránke Spoločnosti. 

V takom prípade sa budeme spoliehať na vami poskytnutý súhlas ako na právny základ pre spracovanie vašich 

osobných údajov. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať tým, že nás kontaktujete pomocou telefónu 

alebo e-mailom na compliance@instaforex.eu. Odvolanie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania 

údajov na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.  

 
Ak ste fyzická osoba a v prípade, že použitie vašich údajov vyžaduje váš súhlas, Spoločnosť vás požiada o 

súhlas, ktorý však musí byť slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vašej vôle, a v podobe 

vyhlásenia alebo kladného jednania znamená súhlas so spracovaním.  

mailto:compliance@instaforex.eu


 

 

 
Ak sa v akomkoľvek prípade budete cítiť nútení súhlasiť alebo pokiaľ neudelením súhlasu utrpíte negatívne 

následky, váš súhlas nebude platný. Váš súhlas naviac nebude neoddeliteľnou súčasťou všeobecných 

zmluvných podmienok, pretože to by naznačovalo, že ste svoj súhlas neposkytli slobodne.  

 
V niektorých prípadoch môže Spoločnosť spracovať vaše údaje bez vášho súhlasu. Okrem splnenia dohody 

sa za najdôležitejšie považuje nasledovné:  

 

a) spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Spoločnosť vzťahuje; 

b) spracovanie je nevyhnutné pre ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmu inej fyzickej 

osoby;  

c) spracovanie je nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci, ktorou je Spoločnosť poverená; 

d) spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov Spoločnosti či tretej strany, okrem 

prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť vaše záujmy alebo základné práva a slobody 

vyžadujúce ochranu osobných údajov.  

 

 

8. SPRÁVA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH ZABEZPEČENIE 

 
Prijali sme všetky vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných 

údajov. Spoločnosť pre svojich zamestnancov naviac zaviedla interné vzdelávacie školenie, aby znížila všetky 

riziká, ktoré by mohli ovplyvniť vaše údaje. Zamestnanci, ktorí vaše údaje spracovávajú, sú školení, aby 

rešpektovali dôvernosť informácií o zákazníkoch a súkromie jednotlivcov. Bezpečie vášho súkromia 

považujeme za najvyššiu prioritu a Spoločnosť zlepšuje svoje interné postupy, aby akýmkoľvek narušeniam 

zabránila.  

 

Zaviedli sme postupy týkajúce sa ochrany vašich údajov. K týmto informáciám majú prístup iba zamestnanci 

a/alebo partneri/viazaní agenti alebo zmluvní zástupcovia, ktorí potrebujú k týmto informáciám prístup za 

účelom pokračovania plnenia dohody medzi vami a Spoločnosťou. 

 
Okrem toho uchovávame osobné informácie v bezpečnom počítačovom úložisku na zabezpečených serveroch 

a príležitostne, a ak to bude považované za nutné, ich uchováme v papierovej podobe. Spoločnosť podnikla 

všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré drží, pred zneužitím, stratou, neoprávneným 

prístupom, úpravou alebo zverejnením. 

 
Hoci vynaložíme všetko primerané úsilie na ochranu vašich osobných údajov, berte na vedomie, že 

používanie internetu nie je úplne bezpečné a preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť alebo integritu akýchkoľvek 

osobných údajov prenesených od vás alebo vám prostredníctvom internetu.  

 
9. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE 

 
Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, pokiaľ s vami (fyzickou osobou) bude mať Spoločnosť 

obchodný vzťah. Po ukončení obchodného vzťahu môžeme vaše údaje uchovávať po dobu päť (5) rokov v 

súlade so zákonmi, ktorými sa Spoločnosť riadi. 

 
Vaše údaje môžeme uchovávať po dobu dlhšiu ako päť (5) rokov ak je to nevyhnutné z právnych, regulačných 



 

 

alebo iných povinných dôvodov. Doba uchovania bude stanovená s ohľadom na druh informácií, ktoré sú 

zhromažďované a účel, pre ktorý sú zhromažďované, s prihliadnutím na požiadavky vzťahujúce sa k danej 

situácii a potrebe zničiť zastarané, nepoužité informácie v najkratšej možnej dobe. 

 
Osobné údaje uchovávame v papierovej a elektronickej podobe. Pre uchovávanie údajov v elektronickej 

podobe používame bezpečné počítačové úložisko a prístup k údajom uchovávaným v papierovej podobe je 

bezpečne zaistený. Spoločnosť má zavedené opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré drží, pred 

zneužitím, stratou, neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením.  

 
10. VAŠE PRÁVA 

 
Máte právo požadovať od Spoločnosti informáciu o tom, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracovávané, 

a ak sú, získať prístup k vašim osobným údajom spolu s ďalšími informáciami týkajúcimi sa ich spracovania. 

Máte tiež právo na opravu Vašich osobných údajov, v prípade ak sú neaktuálne alebo nesprávne. 

 
Ak zistíte akékoľvek nepresnosti, máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a 

s prihliadnutím na účely spracovania máte tiež právo nechať doplniť neúplné osobné údaje, a to aj 

poskytnutím dodatkového prehlásenia. Ak sa vaše údaje zmenia, Spoločnosť o tom môžete kedykoľvek 

informovať, a vaše osobné údaje zmení v súlade s vašimi pokynmi. Pokiaľ by vás taká zmena ovplyvnila vo 

vzťahu k poskytovaniu našich služieb, budeme vás o tom informovať. 

 
Máte právo na obmedzenie spracovania vašich údajov Spoločnosťou, pokiaľ platí jedno z nasledujúcich:  

 

a) spochybňujete presnosť vašich osobných údajov a my ich musíme v primeranej lehote overiť;  

b) vaše osobné údaje boli spracované protiprávne a vy odmietate ich výmaz a obmedzenie;  

c) vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účely spracovania, ale stále ich musíme uchovávať z 

dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov; 

d) vzniesli ste námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov a overenie, či máme oprávnené 

dôvody pre spracovanie vašich údajov, čaká na vybavenie. 

 
Máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste Spoločnosti poskytli v štruktúrovanom, 

bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo zaslať tieto údaje inému prevádzkovateľovi, bez 

toho, aby sme vám v tom bránili. 

 
Spracovanie niektorých údajov môže byť automatizované, čo nám uľahčuje proces uzavretia a plnenia dohody 

s vami, vo veciach ako sú test vhodnosti alebo sledovanie vášho účtu a transakcií. Bez ohľadu na vyššie 

uvedené nestojí naše rozhodnutie uzavrieť s vami dohodu alebo túto dohodu plniť iba na automatizovanom 

spracovaní ani profilovaní. Môžete tiež vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov a 

požiadať nás o ich výmaz alebo o obmedzenie ich spracovania, avšak ak sa tak rozhodnete, berte na vedomie, 

že vám možno ďalej nebudeme môcť poskytovať naše služby a môžeme byť nútení ukončiť náš obchodný 

vzťah. 

 

V tých prípadoch, v ktorých spracúva Spoločnosť vaše údaje na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj 

súhlas odvolať. Rovnako máte právo podať návrh na začatie konanie podľa ustanovenia §100 Slovenského 

zákona o ochrane osobných údajov, ak budete mať za to, že ste boli priamo dotknutí na svojich právach 

ustanovených týmto zákonom. 

 
Akúkoľvek žiadosť môžete poslať na compliance@instaforex.eu a my vám odpovieme do piatich (5) 

mailto:compliance@instaforex.eu


 

 

pracovných dní. 

 

11. OTÁZKY 

 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, chcete získať prístup k svojim údajom alebo ich zmeniť, 

alebo chcete namietať voči spracovaniu osobných údajov, podať sťažnosť alebo máte akéhokoľvek otázky 

týkajúce sa zabezpečenia nášho webu, môžete nám poslať e-mail na adresu compliance@instaforex.eu. 

 
Ak nie ste spokojní s kvalitou služieb, ktoré sme vám v súvislosti so spracovaním osobných údajov poskytli, 

máte ako fyzická osoba právo podať sťažnosť kontrolnému úradu, ktorým je komisár pre ochranu osobných 

údajov v Cyperskej republike alebo slovenskému Úradu na ochranu osobných údajov.  

 

13. ZMENY ZÁSAD 

 
Tieto zásady môžeme kedykoľvek zmeniť podľa nášho uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. 

Akékoľvek zmeny zverejníme na našej webovej stránke, a z tohto dôvodu vám odporúčame príležitostne 

skontrolovať, či Zásady neboli aktualizované.  
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