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HighSky Brokers
1. WSTĘP

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zakres Polityki Prywatności i Plików Cookie

Dane Osobowe

HighSky Brokers, a.s. ("Spółka") szanuje Twoją
prywatność i zobowiązuje się chronić Twoje dane
osobowe. Z niniejej Polityki Prywatności i Plików
Cookie ("Polityka") dowiesz się, w jaki sposób dbamy
o Twoje dane osobowe, podczas kiedy odwiedzasz
naszą stronę internetową (niezależnie od tego, gdzie
ją odwiedzasz), jakie są Twoje prawa dotyczące
prywatności oraz o tym, w jaki sposób prawo Cię
chroni.

Aby Spółka mogła świadczyć swoim Klientom Usługi
na najwyższym poziomie, gdy dana osoba ubiega się
o zostanie klientem firmy, jest proszona o podanie
wielu danych osobowych.

Niniejsza Polityka jest dostarczana w formacie
warstwowym na stronie Spis treści, dzięki czemu
można
przejść
do
określonych
obszarów
przedstawionych poniżej i pobrać wersję Polityki w
wersji PDF.
Niniejsza Polityka dotyczy zarówno istniejących, jak i
potencjalnych Klientów korzystających z Usług Spółki
za pośrednictwem jej witryn internetowych, platform
i aplikacji mobilnych oraz odwiedzających strony
internetowe Spółki ("Usługi") i ma na celu
zapewnienie informacje o tym, w jaki sposób Spółka
gromadzi i przetwarza dane osobowe, kiedy
korzystasz z tych Usług.
Usługi Spółki nie są przeznaczone dla osób poniżej 18
roku życia i z tego powodu świadomie nie
gromadzimy danych na ich temat.
Administrator Danych Osobowych (ADO)
Spółka jest Administratorem Danych Osobowych
(ADO) i odpowiada za Twoje dane osobowe.
Ważne jest, aby zapoznać się z niniejszą Polityką
wraz z wszelkimi innymi informacjami o ochronie
prywatności, które Spółka może udostępnić przy
szczególnych okazjach, gdy Spółka zbiera lub
przetwarza dane osobowe użytkownika, aby w pełni
wiedzieć, w jaki sposób i dlaczego Spółka
wykorzystuje te dane. Niniejsza Polityka uzupełnia
pozostałe powiadomienia i nie ma na celu ich
zastąpić.

Zgodnie z obowiązującym Regulacjami o Ochronie
Danych Osobowych (2016/679) ("RODO"): Dane
osobowe to wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej; osoba możliwa do zidentyfikowania
to osoba, która może zostać zidentyfikowana,
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez
odniesienie do identyfikatorów, takich jak nazwa
(imię i nazwisko), numer identyfikacyjny, dane
dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, jeden
lub więcej czynników właściwych fizycznej,
fizjologicznej, genetycznej, mentalnej, ekonomicznej,
kulturalnej lub społecznej tożsamość tej osoby
fizycznej.
Wszelkie dane osobowe, które będą gromadzone
przez Spółkę poprzez świadczenie Usług, będą
przetwarzane zgodnie z RODO i zgodnie z
obowiązującym prawem Republiki Czeskiej.

Zbieranie Danych Osobowych
Gromadzenie danych osobowych pomaga Spółce w
świadczeniu Usług oraz w celach operacyjnych i
biznesowych, w tym, między innymi, w wypełnianiu
obowiązków regulacyjnych, zabezpieczaniu praw
Klienta, ocenie potrzeb usługowych Klienta,
przetwarzaniu wniosków i transakcji Klienta,
informowaniu Klienta o produktach i Usługach, które
mogą być interesujące dla Klienta i zapewnieniu
Klientowi lepszej obsługi serwisowej.
Dane, które możemy gromadzić na Twój temat:




Tożsamość / Dane aplikacji: imię i nazwisko,
data
urodzenia,
tożsamość,
numer
identyfikacji podatkowej (NIP), numer
ubezpieczenia społecznego, zawód, majątek i
dochód.
Dane kontaktowe: adres rozliczeniowy,
adres korespondencyjny, adres e-mail i
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numery telefonów.
Dane transakcji: informacje o transakcjach
Klienta ze Spółką i / lub podmiotami
powiązanymi,
zapisy
wcześniejszej
komunikacji. W dalszej kolejności mogą to
być: saldo konta handlowego Klienta,
aktywność handlowa, wcześniejsze zapytania
i odpowiedzi.
• Dane weryfikacyjne: będzie to wymagane
w celu zweryfikowania konta Klienta, które
może obejmować weryfikację tożsamości,
np. paszport i / lub dowód tożsamości i
weryfikacja adresu zamieszkania, np.
rachunek za usługi komunalne i / lub wyciągi
bankowe i / lub wszelkie inne dodatkowe
dokumenty i / lub wszelkie inne dodatkowe
dokumenty potwierdzające dane finansowe i
/ lub status Klienta, które mogą być
odpowiednio wymagane przez Dział ds.
Zgodności
z
Przepisami.
Wszystkie
wymagania
dotyczące
informacji
weryfikacyjnych wynikają z obowiązującego
prawodawstwa dotyczącego ustawy nr
253/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie
wybranych środków przeciwko legitymizacji
dochodów z przestępstw i finansowania
terroryzmu wraz z późniejszymi zmianami, a
wszystkie stosowne rozporządzenia i
dyrektywy
wymagają
od
instytucji
finansowych gromadzenia informacji i
podejmowania działań w razie konieczności
weryfikacji tożsamości Klienta.
Dane profilu: zawierają nazwę Użytkownika i
hasło, Twoje transakcje lub zlecenia złożone
przez Ciebie, Twoje zainteresowania i
preferencje, opinie i odpowiedzi ankietowe.
Możemy rejestrować informacje na temat
korzystania z Usług przez Użytkownika, w
tym rodzaj używanej przeglądarki, czas
dostępu, przeglądane strony, adres IP
użytkownika i stronę odwiedzaną przed
przejściem do naszych stron internetowych.
Dane dotyczące marketingu i komunikacji:
mogą zawierać preferencje dotyczące
otrzymywania od nas i naszych stron trzecich
informacji marketingowych oraz preferencji
dotyczących komunikacji.

Nie gromadzimy żadnych Specjalnych Kategorii
danych osobowych o Tobie (dotyczy to również

danych o Twojej rasie lub pochodzeniu etnicznym,
wierzeniach religijnych lub filozoficznych, życiu
seksualnym, orientacji seksualnej, poglądach
politycznych,
przynależności
do
związków
zawodowych, informacji o Twoim zdrowiu oraz
danych genetycznych i biometrycznych).
Używamy różnych metod zbierania danych od Ciebie
i o Tobie, w tym poprzez:
•Proces rejestracji;
• Świadczenie Usług;
• Subskrypcje;
• Konkursy, promocje, ankiety;
• Interakcje zautomatyzowanych technologii,
np. korzystanie z plików cookie;
• Zewnętrznie dostępne źródła, np. dostawcy
analiz, tacy jak Google, sieci reklamowe,
dostawcy informacji wyszukiwania;
• Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne
od dostawców usług technicznych, płatności i
dostawy;
• Dane dotyczące tożsamości i kontaktów z
publicznie dostępnych źródeł, np. rządowych.
Zapewniając zgodność z przepisami, Spółka zapewnia
również ochronę danych osobowych, legalne i
uczciwe ich przetwarzanie. Ochrona danych
osobowych jest pewna dla każdej osoby i jest
przetwarzana w sposób minimalizujący ryzyko dla
poufności i integralności danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
prawa i regulacjami Republiki Czeskiej i Unii
Europejskiej.
Spółka jest
zobowiązana
do
przetwarzania danych osobowych w sposób uczciwy i
zgodny z prawem, do określonych, jednoznacznych i
zgodnych z prawem celów oraz przetwarzania ich w
zakresie, w jakim są one powiązane, odpowiednie i
nie są nadmierne w stosunku do celów
przetwarzania. Więcej informacji na temat
przetwarzania danych osobowych można znaleźć
poniżej.
JEŚLI NIE DOSTARCZYSZ DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku, kiedy musimy gromadzić dane
osobowe zgodnie z prawem lub zgodnie z warunkami
umowy, którą z Tobą zawarliśmy, a Ty nie dostarczysz
tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie
zrealizować umowy, którą zawarliśmy lub
spróbujemy się z Tobą skontaktować. W takim
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przypadku może być konieczne anulowanie produktu
lub Usługi, którą otrzymujesz u nas, ale
powiadomimy Cię, jeśli tak się zdarzy.
Wykorzystanie Danych Osobowych
Spółka może gromadzić, ujawniać, przetwarzać i
udostępniać Twoje dane osobowe w celu spełnienia
wymogów regulacyjnych i prawnych za Twoją zgodą i
zgodnie z niniejszą Polityką.

wyświetlić
stan
Twojego
rachunku
handlowego,
np.
weryfikacja
konta,
wezwania do uzupełnienia depozytu lub
innych informacji;


Materiały marketingowe: do dostarczania
powiadomień marketingowych i wiadomości
swoim Klientów za pośrednictwem Usług.
Takie dane osobowe obejmują między
innymi adres e-mail, numery telefonów,
wiadomości tekstowe (SMS), wyskakujące
okienka i powiadomienia push wyświetlanym
za
pośrednictwem
Usług.
Materiały
marketingowe będą zawierały informacje na
temat tego, jak zrezygnować z otrzymywania
takich materiałów, a Klient jest w stanie
zarządzać
swoimi
informacjami
i
preferencjami marketingowymi. Spółka może
nadal od czasu do czasu udostępniać ważne
informacje, które są wymagane zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi
danych rachunku handlowego i subskrypcji
za pośrednictwem Usług;



Badania i rozwój: aby umożliwić wewnętrzne
badania i rozwój w celu rozwoju Usług.
Ponadto za pomocą ankiet, które Klient może
zdecydować, czy wypełnić lub nie;



Sieci społecznościowe: niektóre Usługi mogą
obejmować funkcje sieci społecznościowych,
reklamy i programy interaktywne, z których
klient będzie korzystać od czasu do czasu;



Przechowywanie dokumentacji: ze względu
na wymogi regulacyjne, Spółka jest
zobowiązana do prowadzenia ewidencji w
celu wypełnienia swoich obowiązków
prawnych.
Wszelkie
przechowywane
informacje są kontrolowane i zarządzane
przez Spółkę zgodnie z rygorystycznymi
środkami bezpieczeństwa;



Obowiązki prawne: aby spełnić określone
wymogi prawne i regulacyjne, Spółka
zachowuje dane osobowe, które są
wykorzystywane i przetwarzane w celu
zapewnienia zgodności z przepisami, które
obejmują między innymi identyfikację
Klientów lub zapobieganie, wykrywanie,
dochodzenie w sprawie przestępstwa. Spółka

Wykorzystamy Twoje dane osobowe tylko wtedy,
gdy pozwoli na to prawo. Najczęściej wykorzystujemy
Twoje
dane
osobowe
w
następujących
okolicznościach:





W przypadku, kiedy musimy wykonać
warunki umowy, którą zawarliśmy lub
zamierzamy zawrzeć z Tobą;
W przypadku, kiedy jest to konieczne dla
naszych uzasadnionych interesów (lub
interesów naszych stron trzecich), a Twoje
interesy i prawa podstawowe nie uchylają
tych interesów;
W przypadki, kiedy musimy przestrzegać
obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

Zasadniczo nie polegamy na zgodzie, jako podstawie
prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych
w sposób inny niż w związku z wysyłaniem do Ciebie
wiadomości e-mail lub SMS. W każdej chwili masz
prawo wycofać zgodę na marketing, kontaktując się z
nami.
Firma wykorzystuje dane osobowe zgodnie z
wymogami regulacyjnymi i za Twoją zgodą na
świadczenie Usług i celów biznesowych:




Używanie
stron
internetowych:
aby
umożliwić odwiedzającym i / lub Klientowi
korzystanie ze stron internetowych Spółki.
Pewne dane osobowe są niezbędne do
umożliwienia korzystania z witryn i
korzystania z ich funkcji. Niektóre dane
osobowe, np. pliki cookie są potrzebne, aby
móc korzystać ze stron internetowych Spółki;
Konfiguracja konta i administracja: Dane
osobowe są używane w celu umożliwienia
rejestracji, administracji i działania konta;
Spółka może używać dostarczonych danych
osobowych
do
wysyłania
alertów,
wiadomości e-mail, wiadomości SMS, aby
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może wykorzystywać dane osobowe swoich
Klientów, które obejmują między innymi
dokumenty
identyfikacyjne,
nagrania
telefoniczne, informacje finansowe, itp. w
celu
spełnienia
wymogów
audytu
wewnętrznego i zewnętrznego, do celów
bezpieczeństwa informacji oraz, co Spółka
uważa
za
niezbędne,
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami, do wniosków
regulacyjnych,
rozstrzygania
sporów,
wniosków organów rządowych i publicznych,
egzekwowania warunków i ochrony praw
podstawowych.
Zmiana celu
Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w
celach, dla których je zgromadziliśmy, chyba, że z
uzasadnionych względów uważamy, że musimy z nich
skorzystać z innego powodu i że jest to zgodne z
pierwotnym celem. Jeśli zaistnieje potrzeba
wykorzystania Twoich danych osobowych w innym
celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę
prawną, która nam na to pozwala.
Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane
osobowe bez Twojej wiedzy i zgody, zgodnie z
powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub
dozwolone przez prawo.
Przetwarzanie Danych Osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się
zgodnie z prawem i wymogami prawnymi oraz na
podstawie zgody Klienta lub konieczności wykonania
umowy, której stroną jest Klient, lub w celu podjęcia
kroków na żądanie potencjalnego Klienta przed
zawarciem umowy.
Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane
osobowe na więcej niż jeden legalny grunt w
zależności od konkretnego celu, dla którego
używamy Twoich danych. Skontaktuj się z nami, jeśli
potrzebujesz szczegółowych informacji o konkretnej
podstawie
prawnej,
na
której
polegamy,
przetwarzając Twoje dane osobowe.
Spółka przetwarza i rozpowszechnia, tj. udostępnia
lub ujawnia dane osobowe, w razie konieczności w
celu świadczenia swoich Usług lub prowadzenia
działalności biznesowej w sposób opisany poniżej. W

ten sposób Spółka działa zgodnie z zasadami
prywatności i bezpieczeństwa danych.
a. Regulatorzy: Spółka może ujawnić dane
osobowe Klienta władzom rządowym i
publicznym zgodnie z wymaganiami oraz
zezwoleniami lub zgodnie z obowiązującymi
przepisami i regulacjami. Może to
obejmować ujawnianie danych osobowych w
celu współpracy z organami regulacyjnymi i
organami ścigania, które mogą być konieczne
w celu ochrony praw i / lub majątku Spółki.
b.

Wewnętrzny: Firma może przetwarzać i
rozpowszechniać
dane
osobowe,
wewnętrznie,
w
celu
prowadzenia
działalności biznesowej zawsze zgodnie z
wewnętrznymi zasadami i procedurami
prywatności.
Ponadto
Spółka
może
rozpowszechniać informacje do swoich
powiązanych firmy (w obrębie EOG i poza
EOG), jeśli jest to konieczne do świadczenia
usług, np. administracja kontem, wsparcie
klienta i wsparcie techniczne, sprzedaż i
marketing. Wszyscy pracownicy Spółki i
powiązanych firm są zobowiązani do
przestrzegania zasad i procedur ochrony
prywatności danych osobowych podczas
przetwarzania takich danych osobowych.

c. Strony
Trzecie:
mogą
obejmować
udostępnianie takich danych osobowych
firmom zewnętrznym, które świadczą usługi
na rzecz Spółki, które obejmują między
innymi usługi administracyjne i obsługę
Klienta, kont handlowych Klienta i / lub
ułatwiają transakcje ze Spółką i / lub realizują
tożsamość i kredyt czeki, w tym firmom,
które świadczą profesjonalne, prawne,
marketingowe i / lub księgowe usługi na
rzecz Spółki i / lub agentów działających w
imieniu Spółki i / lub dostawców, którzy
tworzą, utrzymują lub przetwarzają bazy
danych (elektroniczne lub nie), oferują
prowadzenie dokumentacji, usługi transmisji
wiadomości e-mail, usługi przesyłania
wiadomości lub podobne usługi, które mają
na celu pomóc Spółce w gromadzeniu,
przechowywaniu,
przetwarzaniu
i
korzystaniu z informacji Klienta lub
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nawiązaniu kontaktu z Klientem
poprawie świadczenia usług.

lub

Firmy zewnętrzne, które pomagają Spółce w
świadczeniu usług, są zobowiązane do zachowania
poufności takich danych osobowych w zakresie, w
jakim je otrzymują, i do wykorzystywania danych
osobowych tylko w trakcie świadczenia danych usług i
wyłącznie do celów określonych przez Spółkę. Firmy
zewnętrzne powiązane ze Spółką nie mogą
udostępniać ani wykorzystywać danych osobowych,
które Spółka dystrybuuje w celu innym niż ich
zobowiązania umowne ze Spółką.
Linki Firm zewnętrznych
Nasze Usługi zawierają linki do stron
internetowych obsługiwanych przez Firmy
zewnętrzne. Spółka udostępnia te linki w Usługach
dla wygody użytkownika, ale nie sprawdza, nie
kontroluje ani nie monitoruje prywatności ani
innych
praktyk
stron
internetowych
obsługiwanych przez Firmy zewnętrzne. Spółka
nie ponosi odpowiedzialności za działanie witryn
internetowych obsługiwanych przez Firmy
zewnętrzne ani za kontakty handlowe z nimi.
Spółka może przekazywać dane wewnątrz EOG i /
lub poza nim w celu realizacji zamówienia i
uzasadnionych celów zachowania ciągłości
działania. W ten sposób Spółka zapewnia transfer
zgodnie z RODO. Środki takie mogą obejmować,
między innymi, przesyłanie danych do odbiorcy w
kraju, który zapewnia odpowiednią ochronę lub
poświadcza zgodność.
Tam, gdzie korzystamy z usług poszczególnych
usługodawców,
wykorzystamy
konkretne
zatwierdzone umowy, które dają danym
osobowym taką samą ochronę, jak w Europie
Przechowywanie Danych Osobowych
Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak
długo, jak to konieczne, aby osiągnąć cele, dla
których je zgromadziliśmy, w tym spełnienia
wymagań prawnych, regulacyjnych, księgowych lub
sprawozdawczych.
Spółka
spełnia
odpowiednie
standardy
bezpieczeństwa w lokalach i bezpiecznych obszarach

przeznaczonych do przechowywania
osobowych i poufnych informacji.

danych

a. Szyfrowanie: Dane osobowe przechowywane
w formie elektronicznej na wszystkich
komputerach, w tym na laptopach i
zewnętrznych
dyskach
twardych,
są
bezpiecznie chronione hasłem i są
szyfrowane. Ponadto ograniczenia dostępu
do danych osobowych są stosowane
odpowiednio do każdego działu.
b. Wersja elektroniczna: Dane osobowe są
przechowywane
elektronicznie
w
zaszyfrowanym formacie na serwerach
Spółki, które mogą być umieszczone w Unii
Europejskiej i / lub poza nią.
c. Wydruki: Wydrukowane dane osobowe są
przechowywane w biurach Spółki. Spółka
podejmuje odpowiednie kroki w celu
zapewnienia, że gromadzone informacje są
przechowywane zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów, niezależnie od
miejsca ich przechowywania.
d. Nagrania telefoniczne: Wszelkie rozmowy
telefoniczne
i
/
lub
komunikacja
elektroniczna między Spółką, a Klientem, w
tym rozmowy telefoniczne i / lub wiadomości
elektroniczne, które skutkują lub mogą
skutkować transakcjami lub zamówieniami
Klienta, są rejestrowane zgodnie z
obowiązującym prawem.
Okres Przechowywania Danych Osobowych
Spółka jest zobowiązana zgodnie z przepisami i
regulacjami Republiki Czeskiej do przechowywania
danych osobowych swoich Klientów przez okres, co
najmniej dziesięciu (10) lat po zakończeniu
stosunków handlowych z Klientem.
Ponadto, Spółka może być zobowiązana do
przechowywania wszelkich zapisów przez dłuższy
czas, w razie potrzeby, ze względu na wszelkie
zamówienia rządowe i / lub sądowe w celu ochrony
jej praw.
Kiedy dane osobowe nie są już potrzebne, Spółka
bezpiecznie je usuwa i / lub niszczy.
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Dostęp, Korekta i Usuwanie Danych Osobowych
Ceniąc sobie prawo Klienta do dostępu do danych
osobowych, Spółka będzie odpowiadać na prośby
Klientów i będzie dostosowywała i zapewniała swoim
Klientom wszelkie żądane dane. Niniejszym Spółka
zastrzega sobie prawo do pobrania odpowiedniej
opłaty
za
przekazanie
Klientowi
kolejnej
dokumentacji i / lub kopii danych osobowych.
Spółka podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu
zapewnienia, że dane osobowe, które są
niedokładne, będą poprawiane lub usuwane. Klient
może skontaktować się ze Spółką i poprosić o zmianę
i / lub poprawienie i / lub aktualizację i / lub
usunięcie wszelkich swoich danych osobowych.
Więcej informacji na temat danych kontaktowych
można znaleźć poniżej.
Ważne jest, aby pamiętać, że usunięcie danych
osobowych nie zawsze jest możliwe ze względu na
wymogi prawne oraz inne obowiązki i czynniki.

Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe
na Twój temat były dokładne i aktualne. Prosimy o
informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną
zmianie w trakcie relacji z nami.
3. POLITYKA PLIKÓW COOKIE
Pliki Cookie
Pliki cookie to rodzaj krótkoterminowej pamięci na
stronie internetowej. Są one przechowywane w
przeglądarce użytkownika i / lub Klienta
("Użytkownik")
i
umożliwiają
Usłudze
"zapamiętywanie"
niewielkich
fragmentów
informacji między stronami lub wizytami. Niektóre z
celów instalacji plików cookie lub podobnych
aplikacji mogą wymagać oddzielnej zgody
Użytkownika.
Użycie Plików Cookie
Korzystanie z plików cookie i innych technologii
śledzenia jest standardem w usługach, podczas
których gromadzone są dane osobowe. Użytkownik
może kontrolować i zarządzać wykorzystaniem
plików cookie za pośrednictwem Usług, a więcej
informacji znajduje się poniżej.

Spółka wykorzystuje pliki cookie w celu umożliwienia
Użytkownikowi lepszego korzystania ze swoich Usług
poprzez wysyłanie małych plików tekstowych z
serwerów Spółki do komputera Użytkownika.
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie,
może zmienić ustawienia przeglądarki w celu
odrzucenia
wszystkich
plików
cookie
lub
otrzymywania powiadomienia za każdym razem, gdy
plik cookie zostanie do niego wysłany, a tym samym
posiadania wyboru czy go przyjąć, czy nie. Może to
jednak pogorszyć jakość Usług, które są świadczone
w związku z kontem handlowym.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe
wykorzystanie lub utratę danych osobowych
wynikające z plików cookie w Usługach, do których
Spółka nie ma dostępu i / lub nie kontroluje.
Zgoda na pliki cookie
Przez cały czas korzystania z Usług Użytkownik będzie
proszony o wyrażanie zgody na używanie plików
cookie. Poprzez dalsze korzystanie z usług Spółki
Użytkownik wyraża zgodę na instalację plików
cookie.
Typy plików cookie
W celu umożliwienia świadczenia Usług należy
używać różnych rodzajów plików cookie, które
obejmują między innymi bezwzględnie konieczne
pliki cookie niezbędne do umożliwienia nawigacji za
pośrednictwem Usług, pliki cookie dotyczące
wydajności, które są wykorzystywane w celu
poprawy korzystania z Usług, funkcjonalne pliki
cookie, które są używane do zapamiętywania zmian
zgodnie z prośbami Użytkownika oraz pliki cookie
używane do oceny skuteczności reklam i odwiedzin w
Usługach.
Techniczne pliki cookie i pliki cookie służące do
zagregowanych celów statystycznych
Działanie ściśle niezbędne do funkcjonowania
usługi: wykorzystanie plików cookie w celu
zapisywania sesji użytkownika i wykonywania innych
czynności, które są ściśle niezbędne do jego
działania, na przykład w odniesieniu do dystrybucji
ruchu internetowego.
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Aktywność związana z zapisywaniem preferencji,
optymalizacją i statystykami: Używanie plików
cookie do zapisywania preferencji przeglądania i
optymalizacji przeglądania przez Użytkownika.
Pośród tych plików cookie są na przykład te, które
określają język i walutę lub służą zarządzaniu
statystyką strony wykorzystywaną bezpośrednio
przez właściciela witryny.
Inne rodzaje plików cookie lub narzędzia Firm
zewnętrznych
Niektóre z wymienionych poniżej usług gromadzą
statystyki w formie zbiorczej i mogą nie wymagać
zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane
bezpośrednio przez właściciela - w zależności od
sposobu ich opisania - bez pomocy stron trzecich.
Jeśli jakiekolwiek usługi obsługiwane przez stronę
trzecią są wymienione wśród poniższych narzędzi,
mogą być wykorzystywane do śledzenia zwyczajów
przeglądania Użytkowników - oprócz informacji
określonych w niniejszym dokumencie i bez wiedzy
właściciela.
Interakcja
z
zewnętrznymi
sieciami
społecznościowymi i platformami: Te usługi
umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi
lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio
ze stron Usług. Uzyskane interakcje i uzyskane
informacje
zawsze
podlegają
ustawieniom
prywatności
użytkownika
w
każdej
sieci
społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa
umożliwiająca
interakcję
z
sieciami
społecznościowymi, może ona nadal gromadzić dane
o ruchu internetowym na stronach, na których jest
zainstalowana, nawet, jeśli Użytkownicy nie
korzystają z tej usługi.
Przycisk Google +1 i widżety społecznościowe
(Google Inc.)
Przycisk Google i widżety społecznościowe to usługi
umożliwiające interakcję z siecią społecznościową
Google+ dostarczaną przez Google, Inc.
Zebrane dane osobowe: dane dotyczące plików
cookie i dane użycia.
Miejsce przetwarzania: USA
Przycisk Facebook Like i widżety społecznościowe
(Facebook, Inc.)

Przycisk Facebook Like i widżety społecznościowe to
usługi pozwalające na interakcję z siecią
społecznościową Facebook, dostarczane przez
Facebook, Inc.
Zebrane dane osobowe: dane dotyczące plików
cookie i dane użycia.
Miejsce przetwarzania: USA
Przycisk Tweet i widżety społecznościowe (Twitter,
Inc.)
Przycisk Tweet i widżety społecznościowe to usługi
umożliwiające interakcję z siecią społecznościową
Twitter, dostarczaną przez Twitter, Inc.
Zebrane dane osobowe: dane dotyczące plików
cookie i dane użycia.
Miejsce przetwarzania: USA
Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe
(LinkedIn Corporation)
Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe to usługi
umożliwiające interakcję z siecią społecznościową
LinkedIn, dostarczaną przez LinkedIn Corporation.
Zebrane dane osobowe: dane dotyczące plików
cookie i dane użycia.
Miejsce przetwarzania: USA
Przycisk YouTube i widżety społecznościowe
(YouTube Corporation)
Przycisk YouTube, widżety wideo i społecznościowe
to usługi pozwalające na interakcję z siecią
społecznościową Youtube, dostarczaną przez
YouTube, LLC.
Zebrane dane osobowe: dane dotyczące plików
cookie i dane użycia.
Miejsce przetwarzania: USA
Statystyki
Usługi zawarte w tej sekcji są wykorzystywane przez
właściciela do monitorowania i analizy danych o
ruchu internetowym i służą do śledzenia zachowania
Użytkownika.
Google Analytics z anonimowym adresem IP
(Google Inc.)
Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron
internetowych dostarczana przez Google Inc.
("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane
osobowe w celu oceny korzystania z tej aplikacji,
tworzenia raportów i udostępniania ich innym
usługom opracowanym przez Google.
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Google może wykorzystywać te dane osobowe do
kontekstualizowania i personalizowania reklam
własnej sieci reklamowej.
Ta integracja Google Analytics powoduje, że twój
adres IP jest anonimowy. Proces anonimizacji jest
stosowany w państwach członkowskich UE lub innych
krajów uczestniczących w umowie o Europejskim
Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych
przypadkach adres IP zostanie przesłany na serwery i
do sprawozdań Google w Stanach Zjednoczonych.
Zebrane dane osobowe: dane dotyczące plików
cookie i dane użycia.
Miejsce przetwarzania: USA

zapobiegać - na przykład - osobom trzecim przed ich
instalacją. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie,
które są już na Twoim komputerze i możesz ustawić
większość przeglądarek tak, aby uniemożliwić ich
instalowanie. Jeśli to zrobisz, być może będziesz
musiał manualnie dostosować niektóre preferencje
za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, a niektóre
usługi i funkcje mogą nie działać. Należy pamiętać, że
wyłączenie wszystkich plików cookie może zakłócić
działanie Usług. Więcej informacji o plikach cookie i
sposobach ich wyłączania można znaleźć na stronie
www.allaboutcookies.org.

4. BEZPIECZEŃSTWO
Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform
Usługi pozwalają na przeglądanie zawartości
prezentowanej na platformach zewnętrznych
bezpośrednio ze stron Usług i współdziałanie z nimi.
Jeśli taka usługa jest zainstalowana, może nadal
gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których
jest zainstalowana, nawet, jeśli użytkownicy nie
korzystają z tej usługi.
Google Maps Widget (Google Inc.)
Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron
internetowych dostarczana przez Google Inc.
("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane
osobowe w celu oceny korzystania z tej aplikacji,
tworzenia raportów i udostępniania ich innym
usługom opracowanym przez Google. Google może
wykorzystywać
te
dane
osobowe
do
kontekstualizowania i personalizowania reklam
własnej sieci reklamowej. Ta integracja Google
Analytics powoduje, że twój adres IP jest
anonimowy. Proces anonimizacji odbywa się w
ramach państw członkowskich UE lub innych krajów
uczestniczących w umowie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach
adres IP zostanie przesłany na serwery i do
sprawozdań Google w Stanach Zjednoczonych.
Zebrane dane osobowe: dane dotyczące plików
cookie i dane użycia.
Miejsce przetwarzania: Google Maps - USA
Jak możesz zarządzać plikami cookie?
Możesz kontrolować i / lub usuwać pliki cookie
bezpośrednio z poziomu własnej przeglądarki i

Dane osobowe są przetwarzane w sposób
zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo i
poufność, w tym w celu zapobiegania dostępu do
danych osobowych lub ich wykorzystania przez osoby
nieuprawnione.
Spółka podejmie wszelkie niezbędne środki w celu
ochrony
bezpieczeństwa
wszystkich
danych
osobowych. Spółka chroni wszystkie dane przed
utratą,
niewłaściwym
wykorzystaniem,
nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem,
zmianą lub zniszczeniem.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z
prawem lub nieuprawnione wykorzystanie danych
osobowych w wyniku niewłaściwego użycia lub
niewłaściwego umieszczenia haseł, zaniedbania lub
złośliwego korzystania z Usług.
Spółka utrzymuje zasady i procedury oraz stosuje
środki w celu zapewnienia wysokiego poziomu
ochrony danych osobowych, które obejmują, między
innymi, odpowiednie ograniczenia w zakresie
zezwoleń na dostęp do danych osobowych, kontroli i
monitorowania, przechowywania i dystrybucji
danych, a także Oceny Skutków Ochrony Danych.
Wszyscy pracownicy i dostawcy Spółki są
zobowiązani do przestrzegania pewnych zasad i
procedur dotyczących prywatności i bezpieczeństwa.
Spółka
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
bezpieczeństwo i prywatność jakichkolwiek usług
stron trzecich i / lub serwisów społecznościowych ani
żadnych zgromadzonych przez nie informacji. Zaleca
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się, aby Użytkownik zawsze przeglądał politykę
prywatności wspomnianych dostawców.



Poproś o korektę danych osobowych, które
posiadamy
o
Tobie.
Dzięki
temu
niekompletne lub niedokładne dane o Tobie,
które posiada Spółka mogą być poprawione.
Może zajść potrzeba zweryfikowania
dokładności nowych danych, które nam
przekazujesz.



Poproś o usunięcie swoich danych
osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas
o skasowanie lub usunięcie danych
osobowych, jeśli nie ma powodu, dla
dalszego ich przetrzymywania. Masz również
prawo poprosić nas o skasowanie lub
usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli
skorzystasz z prawa do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania (patrz poniżej), w
przypadku gdzie mogliśmy przetwarzać
Twoje dane niezgodnie z prawem lub gdzie
jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich
danych osobowych w celu przestrzegania
lokalnego prawa. Należy jednak pamiętać, że
nie zawsze możemy być w stanie spełnić
Twoją prośbę o usunięcie konkretnych
informacji z konkretnych przyczyn prawnych
i regulacyjnych, o których zostaniesz
poinformowany,
w
stosownych
przypadkach, w chwili złożenia Twojego
wniosku.



Skorzystaj z prawa sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w
przypadku, gdy jest coś w Twojej konkretnej
sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się
przetwarzaniu na tej podstawie, że masz
wrażenie, że wpływa to na Twoje
podstawowe prawa i wolności. Masz również
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w celach
marketingu bezpośredniego. W niektórych
przypadkach możemy wykazać, że mamy
uzasadnione podstawy do przetwarzania
informacji, które naruszają twoje prawa i
wolności.



Poproś o ograniczenia przetwarzania Twoich
danych osobowych. Dzięki temu prawu
możesz poprosić Spółkę o zawieszenie
przetwarzania Twoich danych osobowych w
następujących scenariuszach: (a) jeśli chcesz,
abyśmy ustalili dokładność danych; (b) gdy

Rezygnacja
W przypadku, gdy Klient chce usunąć swoje imię i
nazwisko lub dane osobowe z bazy danych Spółki,
zaleca się, aby poinformować o tym Spółkę na
piśmie, wysyłając prośbę za pomocą opcji Kontaktu w
odpowiedniej Usłudze.
Ważne jest, aby pamiętać, że usunięcie danych
osobowych może nie zawsze być możliwe ze
względu na wymogi prawne oraz inne obowiązki i
czynniki.

5. ZMIANY
Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę i skontaktuj się
z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące
naszych praktyk dotyczących prywatności lub wyboru
danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany niniejszej Polityki w dowolnym czasie poprzez
opublikowanie nowej wersji. Ważne jest, aby
sprawdzić
aktualizacje
tej
Polityki.
Jeśli
wprowadzamy zmiany uważane za ważne,
poinformujemy
Cię
o
tym,
zamieszczając
powiadomienie odnośnie odpowiednich Usług.

6. ZGODA
Użytkownik odwiedzający i / lub uzyskujący dostęp
do strony internetowej Spółki będzie zobowiązany do
wyrażenia zgody na niniejszą Politykę w zakresie
gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i / lub
korzystania z danych osobowych zgodnie z niniejszą
Polityką.
7. PRAWA I INFORMACJE KONTAKTOWE
 Poproś o dostęp do swoich danych
osobowych (zwykle zwany "żądaniem
dostępu do podmiotu danych"). Umożliwia
to otrzymywanie kopii danych osobowych
przechowywanych przez Spółkę na Twój
temat oraz sprawdzanie, czy przetwarzamy je
zgodnie z prawem.
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nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z
prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli;
(c) gdy chcesz, abyśmy przechowywali dane,
nawet jeśli nie będziemy ich już
potrzebować, ponieważ są potrzebne do
ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń
prawnych; lub (d) wyraziłeś sprzeciw wobec
wykorzystania przez nas Twoich danych, ale
musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne,
uzasadnione podstawy, aby z nich korzystać.




Poproś o przekazanie danych osobowych
Tobie lub osobie trzeciej. Przekażemy Tobie
lub osobie trzeciej wybrane przez Ciebie
dane
osobowe w uporządkowanym,
powszechnie używanym formacie do odczytu
maszynowego. Pamiętaj, że to prawo ma
zastosowanie
tylko
do
informacji
automatycznych, co, do których początkowo
wyraziłeś zgodę na ich wykorzystanie i jeśli
wykorzystaliśmy te informacje do zawarcia z
Tobą umowy.
Wycofaj zgodę w każdym momencie, w
którym polegamy na Twojej zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych. Nie
wpłynie to jednak na zgodność z prawem
przetwarzania
dokonanego
przed
wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją
zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć
Ci niektórych produktów lub usług.
Doradzimy Ci, czy tak się stanie w momencie
wycofania zgody.

Informacje kontaktowe
HighSky Brokers, a.s.
Vodičkova 710/31
110 00 Praha 1
Telefon: +420 222 767 100
E-Mail: personaldata@highsky.cz


Złóż skargę do lokalnego organu nadzoru,
jeśli uważasz, że przetwarzanie twoich
danych osobowych narusza RODO.

Informacje kontaktowe – Czeski Organ Nadzworu:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Web: https://www.uoou.cz/

Aktualizacja: Maj 2018

W przypadku jakichkolwiek pytań i wyjaśnień,
których możesz wymagać lub, jeśli chcesz złożyć
skargę skontaktuj się z naszą Spółką. Masz również
prawo wycofać zgodę na wykorzystanie Twoich
danych osobowych w celach marketingowych w
przyszłości, w całości lub w częściach lub zażądać
usunięcia swoich danych osobowych. Należy jednak
pamiętać, że możemy nie zawsze być w stanie spełnić
Twoją prośbę o usunięcie konkretnych informacji,
jeżeli zastosowanie mają względy prawne i
regulacyjne.
Prosimy kierować prośby, lub inne pytania i
komentarze dotyczące niniejszej Polityki pocztą
elektroniczną na adres personaldata@highsky.cz,
telefonicznie lub pocztą na następujące adres:
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firmy.
OŚWIADCZENIE OSOBISTE,

vi.

Jestem świadomy, że w każdej chwili jestem
uprawniony do otrzymywania informacji,
dostępu, możliwości sprostowania lub
odmowy dalszego przetwarzania moich
danych
osobowych
zgodnie
z
rozporządzeniem w sprawie ogólnej ochrony
danych (UE) (2016/679), w brzmieniu
zmienionym lub zastąpionym od czasu do
czasu
i
zgodnie
z
odpowiednimi
obowiązującymi lokalnymi przepisami.

vii.

W każdej chwili mam prawo wycofać zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych
w celach marketingowych, a wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

Ja, Użytkownik tej witryny, niniejszym oświadczam i
zgadzam się, że:
i.

Dokładnie przeczytałem i w pełni rozumiem i
akceptuję niniejszą Politykę prywatności i
plików cookie;

ii.

Spółka ma prawo do gromadzenia,
przetwarzania i przechowywania danych
osobowych w celu wspierania, promowania i
realizacji naszych relacji.

iii.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu świadczenia usług
przez Spółkę oraz na przekazywanie moich
danych do krajów lub jurysdykcji w i/ lub
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

iv.

Spółka nie będzie przekazywać ani ujawniać
takich danych osobowych żadnym stronom
trzecim, zanim otrzyma moją zgodę, chyba,
że dotyczą one:
a. firmy / firm, którym Spółka
częściowo lub w całości powierzyła
realizację przetwarzania tych danych
zgodnie z prawem;
b. zewnętrznych dostawców usług
potrzebnych do działania, wsparcia i
administrowania moim kontem
transakcyjnym;
c. takiego
przekazywania
lub
ujawniania,
które
może
być
wymagane przez prawo lub decyzję
sądu;
d. w przypadku kiedy jestem Klientem
Spółki zgodnie z Polityką prywatności
i plików cookie, która również
dotyczy mnie.

v.

O ile wyraźnie nie zalecono inaczej, Spółka
będzie mieć prawo do wykorzystywania
takich danych osobowych, z wyjątkiem
Wrażliwych Danych Osobowych, w celu
zdalnego promowania swoich produktów
finansowych i lub wszelkich produktów /
usług świadczonych przez inne powiązane
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