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Prohlášení o ochraně osobních údajů 
 
 

Exkurz 
 

Společnost Wonderinterest Trading s.r.o. (dále jen v textu uvedena jen jako "Společnost") je tímto zavázána 
chránit osobní údaje fyzických osob a pracovat s nimi transparentním způsobem. Společnost si je vědoma 
důležitosti ochrany osobních údajů a jejich uchování v soukromí. Společnost učinila nutné kroky pro ochranu 
důvěrnosti, integrity a bezpečnosti osobních údajů fyzických osob. Společnost je zpracovatelem  
a správce osobních údajů fyzických osob na základě obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 
GDPR v souvislosti se zpracovatelskými aktivitami. 

 
V rámci tohoto Prohlášení: 

 
- zpracovatel“ znamená fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 

subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; 
jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo 
určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria tohoto určení, 

- „zpracování“ znamená jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory 
osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je 
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, 
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, 
seřazení či zkombinování, omezení výmaz nebo zničení, 

- „správce“ znamená fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, 
který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely 
a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit 
dotčeného správce nebo zvláštní kritéria tohoto určení, 

 
Účelem tohoto prohlášení je klienta s předstihem informovat jakým způsobem bude Společnost shromažďovat a 
zpracovávat jeho osobní údaje. Dále jej informovat o jeho právech, týkajících se zpracování jeho osobních údajů, 
dle zákona číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení GDPR. 

 
Toto prohlášení je určeno fyzickým osobám, které budou nebo jsou klienty Společnosti, případně budou nebo 
jsou klienty OCP. Také je určeno klientům, kteří již v minulosti byli ve vztahu se Společností. Toto prohlášení 
informuje klienta o tom, jak může Společnost sdílet jeho osobní údaje se třetími stranami. 

 
O Společnosti 

 
Společnost Wonderinterest Trading s.r.o. je společnost s ručením omezeným zapsaná pod sp. zn. C 115679  
u Krajského soudu v Brně. Na základě §32a, zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu je 
vázaným zástupcem obchodníka s cennými papíry, společnosti Wonderinterest Trading Ltd. (dále v textu uveden 
jen jako „OCP“) s číslem registrace 307/160 a sídlem 176 Makyriou Avenue III, Paschalis Avenue House, Office 
201, 3027 Agia Zoni, Limassol, Kyperská republika. Společnost podléhá dohledu České národní banky a jako 
taková je zapsána v seznamu vázaných zástupců OCP. Náplní činnosti společnosti je propagace investičních 
služeb k jejichž poskytování je na území České republiky oprávněn OCP a dále zprostředkování možnosti 
uzavření smlouvy mezi klientem a OCP a administrace smluvní dokumentace mezi klientem a OCP, jakož i 
technická podpora pro klienta. 
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Rozsah zpracovávaných osobních údajů 
 

Jedná se o tyto údaje zpracovávané na základě souhlasu klienta: 
 

- jméno, příjmení 
- emailová adresa 
- telefonní číslo 
- případně další osobní údaje, uvedené klientem v rámci nahrávané telefonické komunikace se 

Společností 
 
 

Společnosti je v rámci své obchodní činnosti správcem těch osobních údajů, které jsou nezbytné  
pro zprostředkování uzavření smlouvy mezi klientem a OCP, případně dalších osobních údajů nutných  
k dokončení procesu uzavření uvedeného smluvního vztahu. 
Společnost je dále zpracovatelem osobních údajů, které jsou jí pro účely její činnosti předávány OCP. OCP má 
nastaveny vlastní vnitřní procesy a opatření pro naplnění nařízení GDPR. 
Na základě § 17, zákona 256/2004 Sb. Společnost uchovává veškerou osobní, telefonickou, písemnou atd. 
komunikaci, která se týká poskytovaných služeb. Tyto záznamy jsou výhradním vlastnictvím Společnosti  
a mohou být použity jako důkaz o komunikaci mezi klientem a Společností. 
V rámci shromažďování a uchovávání osobních údajů Společnost striktně dodržuje právní rámec ochrany 
osobních údajů takovým způsobem, jaký je dán nařízením GDPR, zákonem o zpracování osobních údajů  
a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a zákonem 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Osobní údaje jsou uchovávány ve lhůtách uvedených  
v právních předpisech. 

 
 
Kdo nakládá s osobními údaji 

 
Instituce, které získávají nebo zpracovávají osobní údaje musí potvrdit, že budou respektovat právo každé 
fyzické osoby na její soukromí a že budou dodržovat příslušné právní předpisy a také toto prohlášení. Instituce, 
které zpracovávají osobní údaje mimo Společnost musí potvrdit důvěryhodnost takových informací. 

 
Vaše osobní údaje mohou být předány pro výše uvedené účely následujícím institucím: 

 
- orgány činné v předcházení a vyšetřování podvodů, praní špinavých peněz nebo jiné nelegální 

činnosti, 
- regulační orgány, 
- zaměstnanci Společnosti v rámci výkonu svých povinností na základě smluvního vztahu mezi 

klientem a OCP, 
- klientem oprávněné osoby 
- OCP. 

 
 

Účel používání osobních údajů 
 

Veškeré osobní údaje budou shromažďovány a používány specificky jen pro účely k nimž byly získány, čímž je 
omezen účel jejich používání. Společnost bude od klienta vyžadovat pouze informace nutné k účelu pro něž byly 
shromážděny. Společnost bude používat, uchovávat, zpracovávat a spravovat osobní údaje klienta vždy  
v souladu s nařízením GDPR a souvisejících právních předpisů. Toto se netýká veřejně dostupných informací 
nebo informací, které již Společnost vlastní a nepodléhají ustanovení právních předpisů. 
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Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů 

 
Aby mohly být osobní údaje klienta použity, je nutný jeho souhlas, který je poskytnut v průběhu komunikace  
s pracovníkem Společnosti. Společnost považuje klientem poskytnutý souhlas za právní základ pro zpracování 
jeho osobních údajů. Klient má právo takto udělený souhlas kdykoliv odvolat a to tak, že bude informovat 
Společnost o tomto odvolání buď telefonicky nebo emailem na adresu info@wondeinteresttrading.cz. 
Jestliže je klientem fyzická osoba a využití osobních údajů vyžaduje souhlas klienta, požádá Společnost klienta 
o poskytnutí jeho souhlasu. Souhlas klient poskytuje svobodně, informovaně, jednoznačně a specificky a toto 
prohlášení znamená souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 
 

Zpracování osobních údajů bez nutnosti souhlasu klienta 
 

V určitých případech je Společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje klienta i bez jeho souhlasu. Může se 
jednat například o tyto situace. 

 
- je to nezbytné pro dodržení právní povinnosti, jíž podléhá správce, 
- je to nezbytné pro provedení úkonů, které jsou ve veřejném zájmu anebo v rámci výkonu veřejné 

moci anebo třetí strany, které budou údaje poskytnuty, 
- je to nezbytné pro přijetí opatření, které se týká subjektu před uzavřením smluvního vztahu, 
- je to nezbytné pro plnění ze smluvního vztahu, v němž je dotyčná osoba smluvní stranou, 
- je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů, 
- je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných správcem nebo třetí stranou, které jsou 

osobní údaje poskytnuty, ovšem pod podmínkou že oprávněné zájmy převyšují práva, zájmy  
a základní svobody. 

 
 

Opatření k ochraně a správa osobních údajů 
 

Společnost má zavedeny přísné postupy ohledně ochrany osobních údajů. Přístup k osobním údajům je umožněn 
pouze těm pracovníkům Společnosti, jejich pracovní náplní je zajištění bezchybné poskytování služeb klientovi. 
Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečeném úložišti dat, zabezpečených serverech  
a pouze příležitostně pokud to vyžaduje jejich povaha jsou uchovávány ve fyzické podobě v uzamčených 
prostorech. Osobní údaje jsou chráněny všemi dostupnými kroky před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným 
přístupem nebo změnou. 
Společnost školí své pracovníky v oblasti ochrany osobních údajů a má nastaveny interní procesy pro kontrolu 
pracovníků, kteří nakládají s osobními údaji. 
Je nutné, aby klient vzal na vědomí, že i přes všechna nastavená opatření, využívání veřejné internetové sítě není 
zcela bezpečné, a proto není možné bezpečnost nebo integritu osobních údajů přenášených mezi Společností 
a klientem garantovat. 

 
 

Změna v osobních údajích 
 

Klient má právo kdykoliv informovat Společnost, že jeho osobní údaje se změnily, nebo že žádá o vymazání údajů, 
které Společnost o klientovi eviduje. Toto klient sdělí Společnosti písemně emailem na adresu 
info@wonderinteresttrading.cz. Osobní údaje budou změněny nebo odstraněny dle pokynů klienta, pokud se 
nebude jednat o případ kdy je Společnosti povinna dle jiných právních předpisů osobní údaje nadále uchovávat 
nebo je povinna je uchovávat pro potřeby dalšího poskytování klientem vyžadovaných nebo k přiměřeným 
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obchodním zájmům. 
 
 

Přístup klienta k jeho osobním údajům 
 

Klient má právo získat kopii všech jeho osobních údajů, které o něm má Společnost nashromážděny. Klient má 
právo upozornit na nepřesnosti v těchto jeho údajích. Dále je klient oprávněn požádat o sdělení důvodu vedení 
jeho údajů. Pokud klient požaduje něco z výše uvedeného, kontaktuje Společnost na adrese 
info@wonderinteresttrading.cz. 
 
Informace 

 
V případě, že má klient jakýkoliv dotaz ohledně tohoto prohlášení nebo žádá přístup ke svým údajům nebo hodlá 
podat stížnost může Společnosti zaslat zprávu na adresu info@wonderinteresttrading.cz. 

 
Toto prohlášení podléhá aktualizacím v čase, s ohledem na změny právních předpisů, které se k němu vztahují. 
Společnost je oprávněna toto prohlášení měnit bez předchozího upozornění. Klient by tedy měl sledovat jeho 
aktualizace. 

 
 

Kontaktní informace 
 

Wonderinterest Trading s.r.o.  
IČ: 08816310 
Josefská 15 
 Brno 602 00 
info@wonderinteresttrading.cz 

 


