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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., se 

sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 031 14 147, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 227708 (dále jen 

„správce“). 

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování BONDSTER Marketplace s.r.o., 

U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, adresa elektronické pošty dpo@bondster.com, 

telefon +420 283 061 555. Tyto kontaktní údaje můžete využít při komunikaci se správcem 

v záležitostech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně uplatnění námitky 

proti zpracování osobních údajů či odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

v případech uvedených v tomto dokumentu. 

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 a násl. Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 

2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

2.1. V rámci své činnosti správce zpracovává následující kategorie osobních údajů: 

2.1.1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození 

a rodné číslo, státní občanství, pohlaví, daňové rezidenství apod.; 

2.1.2. kontaktní údaje, které správci umožňují kontakt s Vámi, tj. zejména e-mailová adresa, 

jakož i jiná kontaktní a korespondenční adresa, apod. 

2.2. V rámci své činnosti správce zpracovává osobní údaje různých kategorií subjektů údajů, a to: 

2.2.1. investor - fyzická osoba; 

2.2.2. fyzická osoba oprávněná jednat za investora - právnickou osobu, přičemž touto 

osobou může být člen statutárního orgánu, osoba pověřená jednat za investora 

právnickou osobu, zástupce investora apod. 
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3. ZÁKONNÝ DŮVOD, ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1. V případě Vaší registrace na stránce správce (portálu www.bondster.cz) 

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněného zájmu správce 

3.1.1. Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracovává správce na základě nezbytnosti pro 

splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy dle čl. 

6 odst. 1 písm. b) nařízení, pokud jste investorem fyzickou osobou, nebo na základě 

nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, pokud jste 

osobou oprávněnou jednat za investora právnickou osobu, a to za účelem přípravy, 

uzavření a plnění smluv s investorem. Údaje tak správce zpracovává proto, aby mohl 

připravit a uzavřít smlouvu, tuto náležitě plnit a dále aby mohl vyřizovat veškerou 

komunikaci související se smlouvou.  

3.1.2. Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností 

z příslušné smlouvy.  

3.1.3. V případě, že jste osobou oprávněnou jednat za investora právnickou osobu a Vaše 

osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce, máte právo proti 

tomuto zpracování uplatnit námitku způsobem uvedeným v kapitole „Totožnost 

a kontaktní údaje správce“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování 

Vašich osobních údajů, je správce povinen Vaše osobní údaje pro daný účel dále 

nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistí, že má k tomuto zpracování 

závažné oprávněné důvody. 

Zpracování na základě oprávněného zájmu správce 

3.1.4. Vaše identifikační a kontaktní údaje správce zpracovává na základě nezbytnosti pro účely 

oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, a to za účelem ochrany právních 

nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním 

podvodných a jiných protiprávních jednání, snižováním a řízením rizik, vymáháním 

pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších 

podstatných skutečnostech, včetně procesů ověření totožnosti), kde je oprávněným 

zájmem správce předcházení vzniku škod na jeho straně a snižování rizik. 

3.1.5. Pro tyto účely osobní údaje správce uchovává po dobu, po kterou je to nezbytné 

k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu s Vámi a po 

dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) 

nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem prodlouženou o další 

jeden rok s ohledem na ochranu právních nároků správce. V případě zahájení soudního, 

správního nebo jiného řízení zpracovává správce Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu 

po celou dobu trvání takových řízení.  

http://www.bondster.cz/
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3.2. Zpracování v rámci marketingových aktivit správce 

Zpracování na základě oprávněného zájmu správce 

3.2.1. Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracovává správce na základě nezbytnosti pro účely 

oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, a to za účelem nabízení produktů 

a služeb správce, které souvisejí s produkty a službami, které Vám již poskytuje. 

Údaje tak správce zpracovává proto, aby Vám připravil a poslal elektronicky (zejména e-

mailem) relevantní nabídku pro své související produkty a služby.  

3.2.2. Tyto osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání účinků práv 

a povinností z příslušné smlouvy.  

3.2.3. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole 

„Totožnost a kontaktní údaje správce“. Nepřejete-li si, aby Vás správce kontaktoval 

s elektronickými obchodními sděleními, máte právo jejich zasílání od počátku odmítnout 

a dále máte právo jejich zasílání odmítnout, a to v souvislosti s každým elektronickým 

obchodním sdělením, které Vám správce zašle, případně kdykoli v rámci Vašeho profilu 

na portálu. 

Zpracování na základě Vašeho souhlasu 

3.2.4. Správce může s Vaším souhlasem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení používat Vaše 

identifikační a kontaktní údaje pro zasílání nabídek produktů a služeb správce a partnerů 

správce, a to elektronickými prostředky. 

3.2.5. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány pro účely dle čl. 3.2.5, 

je doba trvání naší smlouvy s Vámi a dalších maximálně 36 měsíců, jinak do odvolání 

Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.  

3.2.6. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete jej kdykoliv 

odvolat, a to postupem podrobněji popsaném v kapitole „Totožnost a kontaktní údaje 

správce“. 

3.3. Zpracování nad rámec výše uvedených účelů a právních základů pro zpracování 

v případě specifických situací v rámci Vašeho investování 

3.3.1. Tato část je pro Vás relevantní v případě, že nastane jedna z uvedených specifických 

situací: 

- máte zájem o výběr peněz z Vašeho Virtuálního účtu; 

- hodnota Vašeho Virtuálního účtu, jíž se rozumí součet hodnoty Vašich 

investic a volných peněžních prostředků evidovaných na Virtuálním účtu 
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Investora, dosáhne hranice 15.000 EUR; nebo  

- máte zájem zaslat nebo zašlete na Váš Virtuální účet peněžní prostředky 

z jiného účtu než z účtu vedeného na Vaše jméno a příjmení. 

Zpracování ve specifické situaci nad rámec výše uvedených účelů a právních 

základů – na základě Vašeho souhlasu 

3.3.2. V těchto specifických situacích může správce s Vaším souhlasem pořizovat, uchovávat 

anebo využívat Vámi poskytnuté kopie Vašeho občanského průkazu nebo jiného 

dokladu totožnosti (např. Váš řidičský průkaz nebo cestovní pas), a to pro účely ověření 

Vaší totožnosti a ověření vlastnictví účtu z něhož byly peněžní prostředky převedeny na 

Váš Virtuální účet či na nějž mají být peněžní prostředky z Vašeho Virtuálního účtu 

převedeny. 

3.3.3. Tento Váš souhlas platí po dobu 14 dnů po jeho udělení. Tento souhlas se zpracováním 

osobních údajů je dobrovolný. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to postupem 

podrobněji popsaném v kapitole „Totožnost a kontaktní údaje správce“. 

3.4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 

nařízení. 

4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující technické, konzultační 

či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů). 

4.2. Příjemci Vašich osobních údajů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady 

v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.  

4.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země. 

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

5.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim 

osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení 

jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo 

na přenositelnost Vašich osobních údajů. 

5.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto 

však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním 

souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat, a to postupem 
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podrobněji popsaném v kapitole „Totožnost a kontaktní údaje správce“. 

5.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je 

porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost proti 

zpracování osobních údajů prováděnému správcem můžete podat u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 


