Informácia podľa § 15 ods.1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Prevádzkovateľom je spoločnosť Cornhill Management, o.c.p., a. s.,
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35 771 801, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.
4532/B (ďalej „Obchodník“).
• Sprostredkovateľom je spoločnosť:
- Broker Consulting a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
- Broker Service Group s.r.o., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava
- CPM Associates, spol. s r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 02
Bratislava
- Ing. Daniel Fajgel – FAJO, Trangusova 4, 053 42 Krompachy
- eSpecial, s.r.o., Rajecká 24, 821 07 Bratislava
- Fincentrum a.s., Gorkého 3, 811 01 Bratislava
- Invest&Credit, s.r.o., Nemocničná 2429, 06601 Humenné
- Lafin Invest Sk, s.r.o., Tr. A. Hlinku 606/41, 949 01 Nitra
- QNT SK, s.r.o., Alešovo nábrežie 6, 040 01 Košice
za účelom sprostredkovania vykonania obchodov
E.R. Audit, spol. s.r.o., Gagarinova 7/b, 821 03 Bratislava
za účelom vykonávania auditu.
• Prenos osobných údajov klientov, ktorí investujú do finančných
nástrojov prostredníctvom komisionárskej zmluvy uzatvorenej s
Obchodníkom môže byť uskutočnený do Guernsey, za účelom
uplatňovania zásady „poznaj svojho klienta“ („Know Your Customer“).
• Účelom spracúvania osobných údajov je správa záväzkového vzťahu
medzi klientom a Obchodníkom v súlade s ustanoveniami zákona č.
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
v znení neskorších predpisov, účely uvedené v § 73a zákona č.
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
v znení neskorších predpisov a účely dohodnuté v zmluvnej
dokumentácii alebo v dokumentoch upravujúcich predzmluvné
vzťahy medzi klientom a Obchodníkom.
• Osobné údaje je klient povinný poskytnúť Obchodníkovi, ak tak
stanovuje osobitný zákon. Ostatné osobné údaje poskytuje klient
Obchodníkovi dobrovoľne. Pokiaľ sú osobné údaje poskytované
dobrovoľne, tieto sú spracúvané na základe zmluvy medzi klientom
a Obchodníkom alebo na základe úkonov, ktorými sa zavádzajú
predzmluvné vzťahy alebo opatrenia medzi klientom a
Obchodníkom.
• Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje stanovujú najmä
tieto zákony:
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- zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov.
Ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov tým
nie sú dotknuté.
Ak klient odmietne Obchodníkovi poskytnúť osobné údaje
požadované na základe osobitných predpisov, odmietne Obchodník
vykonať obchod.
Osobné údaje klienta nebudú sprístupnené tretej osobe - okrem
prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak je sprístupnenie
zmluvne dohodnuté medzi Obchodníkom a klientom.
Osobné údaje klienta nebudú poskytnuté tretej osobe - okrem
prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak je poskytnutie
zmluvne dohodnuté medzi Obchodníkom a klientom v súvislosti so
zmluvami medzi Obchodníkom a tretími osobami.
Osobné údaje klienta sú na základe písomného súhlasu klienta
poskytnuté Národnej banke Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25
Bratislava, a to na účel dozoru nad činnosťou Obchodníka podľa
osobitného zákona.
Poskytnuté osobné údaje Obchodník nezverejňuje.
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené
najmä v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oprávnenie získavať osobné údaje v mene Obchodníka vyplýva
oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) alebo
zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.
Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje
v mene Obchodníka môže klient žiadať od Obchodníka písomnou
formou na adrese:
Cornhill Management, o.c.p., a.s.
Úsek Legal & Compliance
Aupark Tower, Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Evidenčné listy informačných systémov sú prístupné pre fyzické
alebo právnické osoby na požiadanie.
Miesto sprístupnenia: Cornhill Management, o.c.p., a.s., Aupark
Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Čas sprístupnenia: pracovné dni od 09.00 hod. do 16.00 hod.

