INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ DAT
I.

Preambule

Protože je informační suverenita základním právem každé fyzické osoby zakotvené v Základním zákoně,
může z toho důvodu Správce osobních údajů provádět správu osobních údajů pouze a výhradně na základě
nařízení platných právních předpisů.
Správa osobních údajů je možná pouze v zájmu využívání práva nebo plnění závazků. Využívání osobních
údajů spravovaných Správcem osobních údajů k soukromým účelům je zakázáno. Správa osobních údajů
vždy musí být v souladu s principem vázání k účelu.
Správce osobních údajů spravuje osobní údaje pouze k určeným účelům, v zájmu uplatnění práva a
povinnosti, v minimální míře a v době potřebné pro dosažení účelu. Správa osobních údajů musí v každé
své etapě vyhovovat účelu - a pokud účel správy osobního údaje zanikl nebo správa osobních údajů je jinak
protiprávní, údaje se vymažou. Vymazání zajistí zaměstnanec Správce osobních údajů, který ve skutečnosti
spravuje osobní údaj. Vymazání může kontrolovat osoba, která ve skutečnosti vykonává nad
zaměstnancem zaměstnanecká práva a úředník pro ochranu osobních údajů.
Správce osobních údajů spravuje osobní údaje pouze na základě předběžného souhlasu - v případě
speciálního údaje písemného - subjektu údajů, nebo na základě zákona, resp. zákonného pověření.
Správce osobních údajů před registrací osobního údaje vždy informuje subjekt údajů o účelu, jakož i o
právním podkladě správy osobních údajů.
Zaměstnanci, kteří vykonávají správu osobních údajů u organizačních jednotek Správce osobních údajů, a
zaměstnanci organizací, které se z pověření Správce osobních údajů účastní správy osobních údajů nebo
provádějí některou z jejích úkonů, jsou povinné osobní údaje, se kterými se seznámily, uschovat jako
obchodní tajemství. Osoby, které spravují osobní údaje a disponují možností přístupu k nim, jsou povinné
podat Prohlášení o mlčenlivosti.
Povinnosti ochrany osobních údajů, vztahující se na fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci,
agentura nebo na jakýkoli jiný subjekt vykonávající zpracování osobních údajů z pověření Správce osobních
údajů jsou uvedeny ve smlouvě uzavřené se správcem osobních údajů.
II. Informace o správě osobních údajů
-

Název správce osobních údajů: eBrókerház befektetés Szolgáltató Zrt.
Adresa správce osobních údajů: 1054 Budapest, Szabadság tér 14.
Telefonní číslo správce osobních údajů + 36-1-880-8400
Faxové číslo správce osobních údajů + 36-1-880-8440

III. Informace o úředníkovi pro ochranu osobních údajů
-

Telefonní číslo inspektora ochrany osobních údajů: +36-1-880-8408
E-mailová adresa inspektora ochrany osobních údajů: dataprotection@iforex.hu
Činnost eBrókerház befektetés Szolgáltató Zrt.
dohlíží Maďarská národní banka (Magyar Nemzeti Bank) Čísla povolení PSZAF III / 73.059-4 / 2002. a III / 73.059 /
2000.
Soudní stolice Hlavního města, Cg .: 01-10-044141
Adresa: Rákoczi út 42, 1072 Budapest, Madársko.
Telefon: +36-1-880-8400, Fax: +36-1-8808-440
E-mail: info@ebrokerhaz.hu; Internetové stránky: www.iFOREX.hu; www.eBROKERHAZ.hu
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IV. Informace o jednotlivých správách osobních údajů
IV.1.
Správce osobních údajů, v případě souhlasu subjektu údajů, na internetových stránkách, provozovaných
Správcem osobních údajů, resp. použitím registračního formuláře, umístěného na takzvaném landing
page, používané v rámci své marketingové činnosti sbírá údaje potřebné pro kontaktování subjektu údajů.
Správce osobních údajů údaje neposkytne třetímu adresátovi ani v rámci Evropské Unie ani mimo ni do
třetí země. Správce osobních údajů spravuje údaje shromážděné za účelem kontaktování až do převzetí
žádosti subjektu údajů o vymazání jeho osobních údajů, respektive po dobu 5 let po poskytnutí osobních
údajů.
Pokud subjekt údajů neposkytne svůj souhlas na správu svých výše uvedených osobních údajů, tj nevyplní
registrační formulář, respektive ho nedoručí Správci osobních údajů, Správce osobních údajů subjektu
údajů nedokáže vyhledat a poskytnout jí podrobné informace o povaze služeb poskytovaných Správcem
osobních údajů.
Účel správy osobních údajů

Kontaktování potenciálních klientů

Účel a právní podklad správy
osobních údajů:

Souhlas subjektu údajů

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Fyzické osoby, registrující prostřednictvím internetových stránek,
(www.iforex.hu; www.iforex.cz, en.iforex.hu), Respektive
marketingových ploch (landing page) provozovaných společností
eBrókerház Zrt.
Jméno, telefonní číslo, elektronická poštovní adresa (e-mailová
adresa)

Kategorie adresátů

Není

Poskytování osobních údajů do
třetí země

Není

Termín předepsaný pro vymazání

Teprve po žádosti subjektu údajů o vymazání, maximálně 5 roky

Technická a organizační opatření

- přístup k informačnímu systému který ukládá a spravuje
osobní údaje je regulován a kontrolován
- rozdělení odpovědností v souvislosti s přístupem se
uskutečňuje na základě principu znalostí nutných a
dostačujících k uložení, zpracování a poskytování, okruh
oprávněných osob se pravidelně kontroluje;
- informační systém pro uložení a správu osobních údajů je
chráněn vhodnou síťovou hraniční ochranou a segmentací,
jakož je zajištěna i ochrana síťové komunikace (https);
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- pravidelné zálohování a ukládání zálohování databáze pro
uložení a správu osobních údajů je regulováno a je v
souladu s nejlepší praxí v daném průmyslovém odvětví;
- průběžnost provozu informačních systémů pro uložení a
správu osobních údajů (BCP) je zajištěna a v případě
katastrofy jsou plány na znovunastolení zabezpečeny,
pravidelně testovány a kontrolovány;
- o všech činnostech v souvislosti se správou osobních údajů
je v plném jejich rozsahu vedený deník, důvěrnost,
dispozice a neporušenost deníků je zajištěna;
- informační systém je chráněn vůči škodlivým kódům,
ochranné řešení je aktuální a nepřetržitě aktualizované;
- identifikace, ověření a management hesel uživatele, který
disponuje přístupem k osobním údajům je řízen a
kontrolován, s přihlédnutím k nejlepší praxi v tomto
průmyslovém odvětví;
IV.2.
Správce osobních údajů prostřednictvím odeslání marketingových zpráv informuje registrované uživatele
o investičních službách, poskytovaných Správcem osobních údajů, o aktualitách a akcích v souvislosti s ním
poskytovanými peněžními nástroji.
Společnost spravuje údaje - na základě souhlasu subjektů údajů -, dokud klient, který poskytl své osobní
údaje, nepožádá o vymazání svých osobních údajů prostřednictvím odhlášení se ze zasílání novinek,
respektive odesláním dopisu na emailovou adresu dataprotection@iforex.hu . Na žádost klienta Správce
osobních údajů spojení údajů se subjekty údajů neobnovitelným způsobem zruší.
Účel l správy osobních údajů

Zpracování osobních údajů pro účely marketingu

Účel a právní podklad správy
osobních údajů:

Souhlas subjektu údajů

Kategorie subjektů údajů

Fyzické osoby, registrující pro elektronické udržování vztahů
se společností eBrókerház Zrt.

Kategorie osobních údajů

Elektronická poštovní adresa (e-mailová adresa)

Kategorie adresátů

Není

Poskytování osobních údajů do
třetí země

Není

Termín předepsaný pro vymazání

Teprve po žádosti subjektu údajů o vymazání, maximálně 5
roky
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Technická a organizační opatření

- přístup k informačnímu systému, který ukládá a spravuje
osobní údaje, je regulován a kontrolován
- rozdělení odpovědností v souvislosti s přístupem se
uskutečňuje na základě principu znalostí nutných a
dostačujících k uložení, zpracování a poskytování, okruh
oprávněných osob se pravidelně kontroluje;
- informační systém pro uložení a správu osobních údajů je
chráněn vhodnou síťovou hraniční ochranou a segmentací,
jakož i je zajištěna i ochrana síťové komunikace (https);
- pravidelné zálohování a ukládání zálohování databáze pro
uložení a správu osobních údajů je regulován a je v souladu
s nejlepší praxí v daném průmyslovém odvětví;
- průběžnost provozu informačních systémů pro uložení a
správu osobních údajů (BCP) je zajištěna a v případě
katastrofy jsou plány na znovunastolení zabezpečené,
pravidelně testovány a kontrolovány;
- o všech činnostech v souvislosti se správou osobních údajů
je v plném jejich rozsahu vedený deník, důvěrnost,
dispozice a neporušenost deníků je zajištěna;
- informační systém je chráněn vůči škodlivým kódům,
ochranné řešení je aktuální a nepřetržitě aktualizované;
- identifikace, ověření a management hesel uživatele, který
disponuje přístupem k osobním údajům je řízen a
kontrolován, s přihlédnutím k nejlepší praxi v tomto
průmyslovém odvětví;

IV.3.
Správce osobních údajů ve vztahu ke klientům, kteří s ním uzavřou smluvní vztah, spravuje osobní údaje
na základě několika právních předpisů.
1.

2.

3.

Účelem správy osobních údajů je jednak splnění povinnosti evidence údajů, prosvícení klientů a
oznamovací povinnosti uvedené v zákoně Ministerstva financí, a prostřednictvím toho filtrování
těch neobvyklých transakcí, které mají za cíl vyprání špinavých peněz na čisto prostřednictvím
Společnosti, jakož i podporu terorismu penězi.
Správce osobních údajů musí na základě Zákona o investiční službě uchovávat ty údaje, které jsou
potřebné pro posouzení vhodnosti pro klienta finančních nástrojů a nabízených služeb
prostředkovaných Správcem osobních údajů.
kromě toho je Správce osobních údajů povinen k uložení dat týkajících se daňové rezidence klienta.

Účel správy osobních údajů

Evidence klientů a transakčních údajů
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Účel a právní podklad správy
osobních údajů:
Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie adresátů
Poskytování osobních údajů do
třetí země

Termín předepsaný pro vymazání

Technická a organizační opatření

§ 7-14. zákona č. LIII. z roku 2017; § 45., § 55-60., § 123 / B.
a § 123 / D. zákona č. CXXXVIII z roku 2007
Fyzické osoby, které jsou v klientském poměru se společností
eBrókerház Zrt.
Příjmení a jméno, rodné jméno, státní občanství, místo a
datum narození, rodné jméno matky, bydliště (pokud není
trvalé bydliště, místo přechodného pobytu), telefon, fax, email, typ identifikačního dokladu, číslo identifikačního
dokladu, daňová rezidence (obecně), daňové identifikační
číslo, daňová rezidence USA, podpis, telefonní číslo,
elektronická poštovní adresa (e-mailová adresa), kvalifikace,
charakter zaměstnávání, zaměstnání, původ majetku, roční
příjmy, netto majetek, očekávaná suma investice, původ
částky na investice, cíl obchodního vztahu, prohlášení o
osobě skutečného vlastníka, prohlášení o statutu důležité
veřejné osoby, odpovědi poskytnuté na otázky testu
vhodnosti podle Zákona o investiční službě, z nich získané
dedukce, platné zplnomocnění v případě klienta jednajícího
prostřednictvím pověřené osoby, údaje vztahující se na
smlouvu uzavřenou s klientem, na pověření klienta, jeho
peněžní prostředky a finanční nástroje; telefonní rozhovory
a elektronická korespondence s klientem - v souvislosti s
přijetím, posunutím a realizací pověření.
NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda
(Národní daňový a celní úřad, Centrální řízení, Informační
kancelář proti praní peněz
Není
V případě údajů, spravovaných podle § 7-14. zákona č. LIII. z
roku 2017 a § 123 / B. a § 123 / D. zákona č. CXXXVIII. z roku
2007 do osmi let po zániku klientského vztahu;
V případě údajů spravovaných podle § 45. zákona č. CXXXVIII.
z roku 2007 do zániku klientského vztahu;
V případě údajů spravovaných podle § 55-60. zákona č.
CXXXVIII z roku 2007 alespoň sedm let, v případě telefonních
rozhovorů pět let;
- přístup k informačnímu systému, který ukládá a spravuje
osobní údaje, je regulován a kontrolován
- rozdělení odpovědností v souvislosti s přístupem se
uskutečňuje na základě principu znalostí nutných a
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dostačujících k uložení, zpracování a poskytování, okruh
oprávněných osob se pravidelně kontroluje;
- informační systém pro uložení a správu osobních údajů je
chráněn vhodnou síťovou hraniční ochranou a segmentací,
jakož i je zajištěna i ochrana síťové komunikace (https);
- pravidelné zálohování a ukládání zálohování databáze pro
uložení a správu osobních údajů je regulován a je v souladu
s nejlepší praxí v daném průmyslovém odvětví;
- průběžnost provozu informačních systémů pro uložení a
správu osobních údajů (BCP) je zajištěna a v případě
katastrofy jsou plány na znovunastolení zabezpečeny,
pravidelně testovány a kontrolovány;
- o všech činnostech v souvislosti se správou osobních údajů
je v plném jejich rozsahu vedený deník, důvěrnost,
dispozice a neporušenost deníků je zajištěna;
- informační systém je chráněn vůči škodlivým kódům,
ochranné řešení je aktuální a nepřetržitě aktualizované;
- identifikace, ověření a management hesel uživatele, který
disponuje přístupem k osobním údajům je řízen a
kontrolován, s přihlédnutím k nejlepší praxi v tomto
průmyslovém odvětví;
IV.4.
Správce osobních údajů v zájmu toho, aby platby na klientské účty vedené Správcem osobních údajů ze
strany jeho klientů, respektive ze strany třetích osob - které mohou být uskutečněny převodem, vkladem
hotovosti, respektive on-line platbou - mohl zaúčtovat na vhodný klientský účet, musí spravovat osobní
údaje uvedené ve výše uvedené tabulce.
Účel správy osobních údajů

Správa údajů v souvislosti s platbami na účet klienta

Účel a právní podklad správy
osobních údajů:

§ 55-60. zákona č. CXXXVIII. z roku 2007

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Kategorie adresátů

Fyzické osoby, vkládající peněžní prostředky na klientské
účty vedené společností eBrókerház Zrt.
- v případě vkladů uskutečněných z bankovního účtu: jméno
majitele bankovního účtu, číslo bankovního účtu, poznámka
- v případě platby platební kartou: jméno majitele karty,
poslední čtyři číslice karty, datum platnosti;
Powercash21 Ltd.; Safecharge International Ltd.; Wirecard
Bank AG
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Poskytování osobních údajů do
třetí země

Není

Termín předepsán pro vymazání

Na základě § 169. zákona č. C. z roku 2000 alespoň 8 let

Technická a organizační opatření

- přístup k informačnímu systému, který ukládá a spravuje
osobní údaje, je regulován a kontrolován
- rozdělení odpovědností v souvislosti s přístupem se
uskutečňuje na základě principu znalostí nutných a
dostačujících k uložení, zpracování a poskytování, okruh
oprávněných osob se pravidelně kontroluje;
- informační systém pro uložení a správu osobních údajů je
chráněn vhodnou síťovou hraniční ochranou a segmentací,
jakož i je zajištěna i ochrana síťové komunikace (https);
- pravidelné zálohování a ukládání zálohování databáze pro
uložení a správu osobních údajů je regulován a je v souladu
s nejlepší praxí v daném průmyslovém odvětví;
- průběžnost provozu informačních systémů pro uložení a
správu osobních údajů (BCP) je zajištěna a v případě
katastrofy jsou plány na znovunastolení zabezpečené,
pravidelně testovány a kontrolovány;
- o všech činnostech v souvislosti se správou osobních údajů
je v plném jejich rozsahu vedený deník, důvěrnost,
dispozice a neporušenost deníků je zajištěna;
- informační systém je chráněn vůči škodlivým kódům,
ochranné řešení je aktuální a nepřetržitě aktualizované;
- identifikace, ověření a management hesel uživatele, který
disponuje přístupem k osobním údajům je řízen a
kontrolován, s přihlédnutím k nejlepší praxi v tomto
průmyslovém odvětví;

IV.5.
Správce osobních údajů v zájmu vyhovění plně nařízením Zákona o investiční službě vztahujícím se na
řešení stížností a záležitostem uvedeným nařízením Maďarské národní banky spravuje osobní údaje
uvedené v nařízení MNB v tam určeném termínu.
Účel správy osobních údajů

Správa osobních údajů v souvislosti s řešením stížností

Účel a právní podklad správy
osobních údajů:

§ 121. zákona č. CXXVII z roku 2007; Nařízení vlády č.
435/2016. (XII. 16.); Nařízení MNB 28/2014 (VII. 23.); souhlas
subjektu údajů
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Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Fyzická osoba, předkládající námitky týkající se chování,
činnosti nebo zanedbání společnosti eBrókerház Zrt.
(Stěžovatel)
jméno; číslo smlouvy, číslo klienta; adresa bydliště,
korespondenční adresa; telefonní číslo; způsob vyrozumění;
produkt nebo služba, které se stížnost týká; popis stížnosti,
příčina; Žádost stěžovatele; kopie takového dokumentu ve
vlastnictví stěžovatele, potřebného pro podložení stížnosti,
který není k dispozici u společnosti eBrókerház Zrt .; v
případě klienta jednajícího na základě zmocnění platné
zplnomocnění; jiný údaj, potřebný pro vyšetření,
zodpovězení stížnosti; v případě stížnosti podané telefonicky
zvukový záznam vyhotovený o komunikaci

Kategorie adresátů

Není

Poskytování osobních údajů do
třetí země

Není

Termín předepsán pro vymazání

Technická a organizační opatření

Na základě § 121. zákona č. CXXXVIII. roce 2007 maximálně
5 let
- přístup k informačnímu systému, který ukládá a spravuje
osobní údaje, je regulován a kontrolován
- rozdělení odpovědností v souvislosti s přístupem se
uskutečňuje na základě principu znalostí nutných a
dostačujících k uložení, zpracování a poskytování, okruh
oprávněných osob se pravidelně kontroluje;
- informační systém pro uložení a správu osobních údajů je
chráněn vhodnou síťovou hraniční ochranou a segmentací,
jakož i je zajištěna i ochrana síťové komunikace (https);
- pravidelné zálohování a ukládání zálohování zařízení pro
uložení osobních údajů je regulován a je v souladu s nejlepší
praxí v daném průmyslovém odvětví;
- průběžnost provozu informačních systémů pro uložení a
správu osobních údajů (BCP) je zajištěna a v případě
katastrofy jsou plány na znovunastolení zabezpečené,
pravidelně testovány a kontrolovány;
- o všech činnostech v souvislosti se správou osobních údajů
je v plném jejich rozsahu vedený deník, důvěrnost, dispozice
a neporušenost deníků je zajištěna;
- informační systém je chráněn vůči škodlivým kódům,
ochranné řešení je aktuální a nepřetržitě aktualizované;
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- identifikace, ověření a management hesel uživatele, který
disponuje přístupem k osobním údajům je řízen a
kontrolován, s přihlédnutím k nejlepší praxi v tomto
průmyslovém odvětví;
V. Cookies
Co jsou soubory cookies?
Soubory cookies využívají téměř všechny webové stránky. Jsou to malé textové soubory, které se
umisťují na vaše zařízení, jestliže navštívíte nebo používáte webové stránky správce dat (pro účely tohoto
oznámení o cookies se webovými stránkami rozumí rovněž platforma pro obchodování a mobilní aplikace
poskytované správcem dat), a které umožňují systémům správce dat rozpoznat vaše zařízení, díky
čemuž vám může nabízet lepší, rychlejší, bezpečnější a na míru přizpůsobené procházení, včetně
reklamních a marketingových cílů.
Správce dat využívá soubory cookies k analýze provozu na webových stránkách, ke sledování vaší
činnosti a k zajištění toho, abyste vaše procházení webových stránek probíhala co možná nejhladším
způsobem. Informace shromažďované pomocí souborů cookies umožňují správci dat zajistit, aby vám
při příští návštěvě poskytnul volby přizpůsobené vašim preferencím a aby se na webových stránkách
zvýšilo fungování služeb.
Soubory cookies nepoškozují vaše zařízení, nejde o počítačové programy, nemohou být zpracovávány
jako kód a nelze je využít k šíření virů. Mohou obsahovat a přenášet pouze tolik informací, kolik jich
uživatelé sami na webových stránkách zpřístupnili.
Používáním našich webových stránek souhlasíte s tím, že může správce dat na vašem zařízení umístit
následující typy souborů cookies. Pokud chcete ověřit, změnit, zablokovat nebo smazat některé a/nebo
všechny soubory cookies, můžete je spravovat a kontrolovat v nastavení prohlížeče. Další potřebné
informace naleznete níže v části „Jakým způsobem můžete spravovat vaše soubory cookies“.
Typy souborů cookies používaných správcem dat
Cookies relací
Cookies relací trvají pouze po dobu trvání vaší návštěvy webové stránky a po zavření prohlížeče jsou
smazány. Obvykle ukládají anonymní ID relace, které vám umožňují procházet webové stránky, aniž
byste se museli ke každé z nich přihlašovat, avšak neshromažďují žádné informace z vašeho počítače.
Tyto cookies usnadňují úlohy, jako například rozpoznání toho, že uživatel určitého zařízení přechází
z jedné stránky na další, podporují zabezpečení webových stránek nebo základní funkce.
Trvalé soubory cookies
Trvalé soubory cookies jsou k dispozici až do uzavření vašeho prohlížeče a umožňují správci dat
zapamatovat si vaše kroky a preference a pomáhají mu porozumět tomu, jaký je váš způsob přístupu a
používání webových stránek s cílem zlepšit své služby. Mohou být použity k poskytnutí informací o počtu
návštěvníků, průměrné době strávené na příslušné stránce a obecně o výkonnosti webových stránek.
Občas jsou trvalé soubory cookies využívány k poskytování cílené reklamy založené na historii prohlížení
na daném zařízení.
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Cookies první a třetí strany
Cookies první strany jsou takové cookies, které byly nastaveny pomocí skriptu, který běží na dané
doméně. Veškeré ostatní soubory cookies jsou soubory cookies třetích stran. Správce dat využívá oba
tyto typy souborů cookies.
Nezbytně nutné soubory cookies
Soubory cookies, které jsou nezbytné k tomu, abyste mohli používat webové stránky a využívat jejich
funkce a zajišťovat zabezpečení služeb správce dat. Bez těchto souborů cookies není možné poskytovat
služby správce dat. Tyto soubory cookies neshromažďují informace o vás, které by mohly být použity
pro účely marketingu nebo zapamatování si vašich návštěv při procházení internetu.
Výkonnostní soubory cookies
Soubory cookies, které shromažďují informace o vašem používání webových stránek, například které
stránky navštěvujete nejčastěji. Tyto cookies neshromažďují identifikační informace o vás, mohou ale
shromažďovat IP adresu zařízení používaného k přístupu na webové stránky. Informace jsou anonymní
a slouží k vylepšení výkonnosti webových stránek, funkčnosti pro uživatele a pro účely optimalizace
reklamy.
Funkční soubory cookies
Tyto soubory cookies umožňují webovým stránkám zapamatovat si vámi provedené uživatelské volby,
jako například uživatelské jméno, jazyk nebo region a poskytují rozšířené funkce. Mohou být použity
také k poskytování vámi požadovaných služeb, jako je sledování videa a mohou být použity rovněž
k zapamatování provedených změn s ohledem na velikost textu, písmo a další části webových stránek,
které si můžete přizpůsobit. Shromažďované informace jsou anonymní (tj. neobsahují informace, pomocí
kterých je možné identifikovat jednotlivce) a nesledují vaši aktivitu procházení dalších webových stránek.
Cílené soubory cookies
Jde o soubory cookies, které shromažďují určité informace o vašich zvycích v souvislosti s procházením
stránek. Obvykle jsou zadávány prostřednictvím reklamních sítí. Pamatují si, že jste navštívili webovou
stránku a tyto informace jsou sdíleny s jinými organizacemi, jako jsou například vydavatelé médií.
Účelem je poskytnutí pro vás vhodnější cílené reklamy odpovídající vašim zájmům.
Název souboru cookie Popis
Funkční trvalý soubor cookie třetí strany. Umožňuje kontaktovat
návštěvníky při používání webových stránek a rozpoznat vracející se
__lc.visitor_id.nnnnnnnn
návštěvníky. Další informace naleznete na
https://www.livechatinc.com/privacy-policy/
TS[HHHHHHHH]

Relační soubor cookie první strany, který slouží k ověřování a autentizaci
požadavků uživatelů.

__qca, mc

Trvalé cookies třetí strany poskytované Quantcast, které se používají pro
účely měření cílení a přenosu. Další informace naleznete na
https://www.quantcast.com/faq/quantcast-services/

Cookies Google Analytics, které se používají především ke sledování
__utma, _utmb, _utmc,
návštěvnosti webových stránek, které využívají službu Google Analytics. Tyto
_utmv, _utmz, _px, _ga,
cookies ukládají informace, jako je například počet a délka trvání návštěv
_gid
z vašeho zařízení; zaznamenává vlastní proměnné pro segmentaci,
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Název souboru cookie Popis

_hjIncludedInSample

vysvětluje, jakým způsobem jste se dostali na naše webové stránky a měří
provoz webových stránek. Tyto soubory cookies neobsahuje kromě IP adresy
uživatele zařízení žádné jiné osobní údaje. Více informací naleznete na
Google adrese
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/co
okie-usage
Relace cookie třetí strany poskytované společností Hotjar, se používají k
testování provozních kanálů. Další informace naleznete na :
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

eft

Trvalé, výkonnostní soubory cookies první strany, které umožňují uživatelům
webových stránek poskytovat relevantní obsah podle jeho preferencí.

Geoip

Relační cookie první strany, který ověřuje zemi používané IP adresy. Tento
soubor cookie neobsahuje kromě IP adresy uživatele zařízení žádné jiné
osobní údaje.

has_js

Trvalé, výkonnostní cookies relací, které ověřují, zda prohlížeče uživatelů
podporují JavaScripts.

hplang

Funkční cookies relace první strany, které umožňují prezentaci webu
v preferovaném jazyce uživatele.

Snap

Trvalé výkonnostní a funkční cookies třetích stran, které podporují možnosti
chatu webových stránek. Kromě e-mailové adresy, kterou poskytují sami
uživatelé, nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Více informací
naleznete na https://help.snapengage.com/live-chat-cookies/
K propagaci našeho obsahu, produktů a služeb používáme remarketingové
služby Facebook, Linkedin, twitter a Snapchat. Další informace o těchto
souborech cookies a o způsobu jejich správy naleznete na:

Social media

Facebook na https://www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Twitter na https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#
Snapchat na https://www.snap.com/en-US/cookie-policy/

Google Adwords

K propagaci našich produktů a služeb na jiných webových stránkách
shlédnutých našimi předchozími návštěvníky využíváme službu remarketingu
Google AdWords. Může se jednat o reklamu na stránce Google s výsledky
vyhledávání nebo na webu v reklamní síti Google Display Network. Více
informací naleznete v nastavení reklam Google na
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en.

logglytrackingsession

Funkční cookie relace třetí strany, používaný pro účely odstraňování chyb a
problémů. Více informací naleznete na
https://www.solarwinds.com/cookies.

VWO

Funkční a výkonnostní soubor cookie třetí strany používaný pro měření a
optimalizaci výkonnosti webových stránek. Více informací naleznete na
https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/.

emerp

Soubory cookies první strany, které jsou k dispozici až do smazání
uživatelem. Používá se pro účely marketingového sledování, synchronizaci a
optimalizaci. Kromě e-mailové adresy poskytnuté samotnými uživateli při
registraci za účelem obdržení služeb a produktů společnosti nejsou
shromažďovány žádné osobní informace.

aspxroles

Soubor cookie relace první strany pro sledování výkonnosti a funkčnosti,
který umožňuje uživatelům provádět autorizované funkce.
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Název souboru cookie Popis
Cs; B; db; version;
MinDealGroupId; sd

Trvalé, nezbytně nutné cookies první strany určené ke sledování výkonnosti,
které umožňují parametry směrování statického obsahu za účelem zlepšení
výkonnosti.

ASP.NET_SessionId

Nezbytně nutný relační soubor cookie první strany, používaný pro udržení
přihlášení uživatelů během relace.

cdn

Výkonnostní, trvalý soubor cookie první strany, který umožňuje základní URL
pro statický obsah k vylepšení výkonnosti.

db

Nezbytně nutný, trvalý soubor cookie první strany, který umožňuje
poskytovat uživatelům relevantní texty a obrázky.

FXnetWeb

Trvalý, nezbytně nutný, funkční soubor cookie první strany, který vytváří
autentizační token k vylepšení funkčnosti.

hideMultipleDealsCloseAl Trvalý, funkční soubor cookie první strany, který se používá pro ukládání
ert
preferencí uživatelů za účelem zlepšování funkčnosti služeb.
IsCSMPush

Funkční, trvalý soubor cookie první strany, který se používá pro účely
testování operací za účelem zlepšování funkčnosti služeb.

JWT-Authority

Trvalý, funkční soubor cookie první strany, který se používá pro účely
registrace z mobilních zařízení.

Language, LID

Funkční, nezbytně nutné, trvalé soubory cookies první strany, používané pro
účely ukládání preferencí uživatelů za účelem zlepšení funkčnosti služeb.

LoginReason

Trvalý soubor cookie první strany, který slouží k řešení problémů.

NativeUnknownApp,
NativeIosApp,
NativeAndroidApp

Trvalé soubory cookies první strany používané pro účely optimalizace
platformy pro obchodování prostřednictvím mobilních zařízení.

RmData

Trvalý, výkonnostní a funkční soubor cookie první strany používaný jako
autentizační token k vylepšení funkčnosti a výkonnosti.

RememberMe

Trvalý, výkonnostní a funkční soubor cookie první strany používaný pro
údržbu preferencí uživatelů s cílem zlepšit funkčnost a výkonnost.

UserDeviceInformation;
ViewMode

Trvalé, nezbytně nutné soubory cookies první strany, které se používají
k podpoře mobilního uživatelského rozhraní.

csmg

Nezbytně nutný, výkonnostní a funkční soubor cookie první strany, který
slouží k udržení přihlášení uživatelů do systému.

FXNET_SessionId

Trvalý, nezbytně nutný soubor cookie první strany, používaný jako
identifikátor relace serveru pro udržení přihlášení uživatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že:




Některé služby správce dat nebudou bez přijetí souborů cookies vaším prohlížečem fungovat.




Pokud není ve sloupci s popisem uvedeno jinak, nejsou shromažďovány žádné další údaje.
Výše uvedené informace podléhají čas od času změnám.

Pokud jde o soubor cookie třetí strany, navštivte prosím webové stránky poskytovatele, na
kterých najdete další informace.

Jakým způsobem spravovat vaše soubory cookies
Většina webových prohlížečů akceptuje soubory cookies, ale pokud byste byli raději, abychom informace
tímto způsobem neshromažďovali, můžete si v nastavení vašeho prohlížeče vždy zvolit přijetí všech nebo
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jen některých souborů cookies, nebo jejich zamítnutí. Zamítnutí všech souborů cookies však znamená,
že nebudete moci plně využít výhod některých nebo všech funkcí našich webových stránek.
Soubory cookies nastavené libovolnou webovou stránkou můžete spravovat prostřednictvím nastavení
ve vámi používaném prohlížeči, na každém zařízení používaném pro přístup na naše webové stránky a
rovněž můžete povolit soubory cookies z určitých webových stránek pouze pomocí „důvěryhodných
webových stránek“ ve vašem internetovém prohlížeči.
Pokud si nepřejete přijímat soubory cookies, které nejsou nezbytně nutné k provádění základních
funkcí našich webových stránek, můžete si v nastavení prohlížeče zvolit jejich zamítnutí. Další
informace o souborech cookies, včetně způsobu jejich deaktivace, naleznete na adrese
https://www.aboutcookies.org/.

VI. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů je oprávněn k tomu, aby ohledně svých osobních údajů, spravovaných Správcem osobních
údajů
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Měl přístup k osobním údajům;
Požadoval revidování osobních údajů;
Požadoval vymazání osobních údajů;
Požadoval omezení správy osobních údajů;
Zpochybnil správu osobních údajů;
Obdržel osobní údaje a postoupil je jinému správci osobních údajů, pokud existují k tomu
nezbytné právní předpoklady (právo na přenos osobních údajů);
g) pokud se správa osobních údajů uskutečňuje na základě jeho souhlasu, svůj souhlas může
kdykoliv odvolat.
Subjekt údajů může svou žádost vztahující se na využívání svých výše uvedených práv odeslat na níže
uvedené kontakty Správce osobních údajů. Správce osobních údajů poskytne informace o opatřeních,
která vznesl na základě žádosti bez zbytečného prodlení, ale obvykle do 30 dnů od obdržení žádosti. Pokud
Správce osobních údajů neprovede opatření, o důvodech neuskutečnění opatření poskytne informace bez
prodlení, ale obvykle do 30 dnů od obdržení žádosti. Pokud subjekt údajů nesouhlasí s odpovědí nebo s
opatřením Správce osobních údajů, má k dispozici právní opravné prostředky. Správce osobních údajů
informuje každého adresáta o každé takové opravě, vymazání nebo omezení správy osobních údajů, komu
byl osobní údaj sdělení, s výjimkou, pokud je to nemožné, nebo jestliže to vyžaduje nepřiměřeně velké
úsilí. Na vyžádání Správce osobních údajů poskytne informace o adresátech.
Správce osobních údajů musí zajistit poskytnutí informací a provedení opatření bezplatně. Pokud je žádost
subjektu údajů jednoznačně nepodložená nebo - zejména z důvodu jeho opakujícího se charakteru - je
nepřiměřená, Správce osobních údajů, s přihlédnutím na administrativní náklady, doprovázené
poskytnutím požadované informace nebo provedením požadovaného opatření:
-

může vyúčtovat poplatek v rozumné míře, nebo
může opatření na základě žádosti zamítnout.

Činnost eBrókerház befektetés Szolgáltató Zrt.
dohlíží Maďarská národní banka (Magyar Nemzeti Bank) Čísla povolení PSZAF III / 73.059-4 / 2002. a III / 73.059 /
2000.
Soudní stolice Hlavního města, Cg .: 01-10-044141
Adresa: Rákoczi út 42, 1072 Budapest, Madársko.
Telefon: +36-1-880-8400, Fax: +36-1-8808-440
E-mail: info@ebrokerhaz.hu; Internetové stránky: www.iFOREX.hu; www.eBROKERHAZ.hu

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ DAT
Pokud má Správce osobních údajů podložené pochybnosti v souvislosti s totožností fyzické osoby,
podávající žádost, může požadovat další informace, které jsou potřebné k potvrzení totožnosti subjektu
údajů.
Subjektu údajů může svou žádost poslat:
-

e-mailem na e-mailovou adresu dataprotection@iforex.hu,
faxem na faxové číslo + 36-1-880-8440,
poštou na adresu 1054 Budapest, Szabadság tér 14.,
jakož i svou žádost může předložit i na telefonním čísle + 36-1-880-8400.

Pokud je žádost subjektu údajů prostřednictvím Správce osobních údajů zamítnuta, v tom případě je
subjekt údajů oprávněn podat oznámení na Národním úřadu pro ochranu osobních údajů a svobodu
informací Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c .; telefon: + 36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), nebo se může obrátit na soud
podle svého bydliště nebo místa přechodného pobytu.
VI.1. Právo na přístup
Subjekt údajů je oprávněn k tomu, aby od Správce osobního údaje dostal odezvu ohledně toho, zda probíhá
správa jeho osobních údajů, a pokud taková zpráva probíhá, je oprávněn k tomu, aby získal přístup k
osobním údajům, jakož i aby získal informace o okolnostech v souvislosti s jejich správou. Požadované
informace se kromě jiných mohou týkat následující údaje: účely správy osobních údajů; kategorie osobních
údajů; ti adresáti nebo kategorie příjemců, kterým Poskytovatel sdělil osobní údaje, nebo jejich jim sdělí;
plánovaná doba uložení osobních údajů; nebo pokud osobní údaje nebyly shromažďovány přímo od
subjektu údajů, všechny dostupné informace o jejich zdroji.
VI.2. Oprava
Subjekt údajů je oprávněn k tomu, aby na jeho žádost Správce osobních údajů bez zbytečného prodlení
opravil nepřesné osobní údaje, jakož i aby požadoval doplnění neúplných osobních údajů.
VI.3. Právo na vymazání ("právo na zapomenutí")
Subjekt údajů je oprávněn k tomu, aby na jeho žádost Správce osobních údajů bez zbytečného prodlení
vymazal osobní údaje, pokud přetrvává uplatňování některých z níže uvedených důvodů:
a. osobní údaje již nejsou potřebné;
b. pokud byl souhlas, který byl podkladem pro správu osobních údajů zrušen, a správa
osobních údajů nemá jiný právní podklad;
c. subjekt údajů odmítá správě osobních údajů a neexistuje právoplatný důvod s prioritou na
správu osobních údajů;
d. pokud osobní údaje spravoval Správce osobních údajů protiprávně;
e. pokud se mají osobní údaje na základě právního předpisu vymazat.
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Osobní údaj Správce osobních údajů nevymaže, pokud je správa osobních údajů potřebná z některého z
níže uvedených důvodů:
-

s cílem využívání práva na svobodu vyjádření názoru a práva na informace;
s cílem plnění povinnosti podle práva předepisujícího správu osobních údajů;
nebo jsou potřebné pro předložení, uplatnění, respektive ochranu právních požadavek.

VI.4. Právo na omezení správy osobních údajů
Subjekt údajů je oprávněn k tomu, aby na jeho žádost Správce osobních údajů omezil správu osobních
údajů, pokud je splněna některá z níže uvedených podmínek:
a. subjekt údajů namítá přesnost osobních údajů, v tomto případě se omezení týká toho
období, které umožňuje, aby Správce osobních údajů zkontroloval přesnost osobních
údajů;
b. správa osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s vymazáním osobních
údajů, a namísto toho požaduje omezení jejich používání;
c. Správce osobních údajů už nepotřebuje osobní údaje s cílem správy osobních údajů, ale
subjekt údajů je požaduje k předložení, uplatnění nebo ochranu právních požadavků; nebo
d. subjekt údajů namítá správu osobních údajů; v tomto případě se omezení týká toho
období, dokud se zjistí, že oprávněné zájmy správce osobních údajů mají přednost vůči
oprávněným údajům subjektu údajů.
V případě omezení správy osobních údajů je možné dotčené osobní údaje spravovat kromě jejich uložení
pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo k předložení, k uplatnění nebo k ochraně právních nároků, nebo
v zájmu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důležitého veřejného zájmu Evropské unie,
respektive některé z jejích členských zemí. O uvolnění omezení poskytne Správce osobních údajů předem
informace pro subjekt údajů.
VI.5. Právo na námitku
Subjekt údajů je oprávněn k tomu, aby z příčin souvisejících s jeho vlastní situací kdykoli namítal vůči správě
svých osobních údajů založené na oprávněných nárocích Správce osobních údajů. V tomto případě Správce
osobních údajů nemůže osobní údaje dále spravovat, s výjimkou, pokud dokáže, že správa osobních údajů
je odůvodněna z takových oprávněných příčin s nucenou silou, které mají vůči zájmům, právům a svobodě
subjektu údajů přednost, nebo které jsou spojeny s předložením, uplatněním nebo ochranou právních
požadavků.
VI.6. Právo na přenos osobních údajů
Pokud to neporušuje právo a svobodu jiných, subjekt údajů je oprávněn k tomu, aby své osobní údaje
obdržel v členěném, v širokém rozsahu používaném, strojově čitelném formátu, jakož i k tomu, aby tyto
údaje Správce osobních údajů přímo postoupil jinému správci osobních údajů, pokud jsou oba níže
uvedené podmínky splněny současně:
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a. správa osobních údajů je na základě souhlasu Subjektu údajů, nebo k plnění takové
smlouvy, v níž je jednou stranou Subjekt údajů, nebo je to třeba před uzavřením smlouvy
k uskutečnění kroků uskutečněných na žádost subjektu údajů; a
b. správa osobních údajů probíhá automatizovaným způsobem, tj. správa osobních údajů
probíhá poštu a ne na papírovém podkladu.
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