SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon OOÚ“)

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť :
obchodné meno:
STONEBRIDGE CAPITAL INVESTMENT FUND,
investičný fond s premenlivým základným imaním
sídlo:
Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02 Bratislava ‐ Staré Mesto,
IČO:
52 485 684
registrácia:
OR OS BA I, oddiel: Sa, vložka č.: 6962/B
(ďalej ako „STONEBRIDGE CAPITAL INVESTMENT FUND ˮ alebo „prevádzkovateľ”)
Dotknutou osobou je klient alebo potenciálny klient alebo ich zástupca, ktorého sa týkajú osobné
údaje a ktorý dal súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely (ďalej len „dotknutá
osoba“).
Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie marketingových ponúk v súvislosti
s vykonávaním činnosti finančného sprostredkovania, uskutočňovanie marketingovej, reklamnej a
propagačnej činnosti, vrátane priameho marketingu, ponuky produktov a služieb prevádzkovateľa,
podpory predaja, uskutočňovania prieskumov, zisťovania názorov na spokojnosť s poskytovanými
službami, zasielania propagačných a komunikačných materiálov (vrátane newsletrov a iných).
Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.
Osobnými údajmi, ktorých sa spracúvanie týka, sú osobné údaje so súhlasom dotknutej osoby
určené na marketingové účely. Ide o osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum
narodenia, telefónne číslo, e‐mailová adresa a IP adresa, na použitie ktorých udelila dotknutá osoba
súhlas a právnym základom pre spracúvanie je teda súhlas dotknutej osoby (ďalej len „osobné údaje
na marketingové účely“). Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
Príjemcami alebo kategóriou príjemcov sú oprávnené subjekty, medzi ktoré patrí: prevádzkovateľ a
samostatný finančný agent (ďalej len „oprávnené subjekty“). Príjemcom osobných údajov je
prevádzkovateľ v pozícii obchodnej spoločnosti poskytujúcej služby finančného sprostredkovania.
Tretím stranám nie sú uvedené osobné údaje na základe súhlase dotknutej osoby poskytnuté.
Webové stránky sú prevádzkované pod doménou https://stonebridge.capital/sk (ďalej len „portál“)
za účelom vykonávania finančného sprostredkovania.
Doba uchovávania osobných údajov: počas súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných úda‐
jov.
Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín.
Dotknutá osoba má právo:
‐ požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby,
‐ na opravu osobných údajov,
‐ na vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
‐ namietať spracúvanie osobných údajov,
‐ na prenosnosť osobných údajov,
‐ kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

‐ podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa
§ 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom
neposkytnutia osobných údajov je výlučne nenaplnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje poskytované.
Prevádzkovateľ získané osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje.
Všetky osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytne sú uložené na zabezpečenom serveri.
Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov tým, že ich chráni pred náhodným, ako
aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom
a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento
účel prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia
zodpovedajúce spôsobu spracúvania a vynakladá maximálne úsilie na ich ochranu.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že súhlasí so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely
v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e‐mailová adresa a IP adresa.
Dotknutá osoba potvrdzuje, že mu boli poskytnuté všetky informácie v zmysle GDPR a § 19 zákona
ZOOÚ.
Informačnými systémami sú informačné systémy prevádzkovateľa, v ktorých zhromažďuje a spracúva
osobné údaje klientov, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR a zákona OOÚ.
Webové stránky prevádzkovateľa využívajú tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na
počítači dotknutej osoby ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je
však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie webových stránok. Uľahčujú tak
používanie webových stránok a zlepšujú ich výkon a funkčnosť. Ide najmä o sledovanie správania
používateľa a následné prispôsobenie obsahu, zjednodušenie používania stránok, možnosť
prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality, ktoré by
bez využitia cookies neboli možné.
Dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, samozrejme,
využívanie cookies zakázať. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať
kompletnú funkčnosť a všetky ponuky portálu.
Webové stránky môže obsahovať tzv. web beacons (internetové nástroje, ktoré pomáhajú zisťovať
interakcie s portálom, stanoviť cookies, zistiť počet návštevníkov na portáli, počet otvorených e‐
mailov z celkového počtu zaslaných a pod.). Web beacons alebo špeciálne zakódované linky môžu byť
zapracované do letákov a marketingových e‐mailov oprávnených subjektov za účelom zistenia, či
tieto správy boli prečítané a či bolo kliknuté na linky, ktoré tieto správy obsahujú. Dotknutá osoba má
právo na informácie o použití IP adries. IP adresy nie sú v žiadnom prípade poskytované tretím
osobám a na ich zabezpečenie používa prevádzkovateľ všetky potrebné bezpečnostné opatrenia
podľa interného bezpečnostného projektu.
PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od oprávnených subjektov vyžadovať
potvrdenie:
a) či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané,
b) o účele spracovania osobných údajov,

c) o kategórii spracúvaných osobných údajov,
d) o príjemcovi, resp. príjemcoch, ktorým boli, resp. majú byť osobné údaje poskytnuté,
e) o dobe uchovávania osobných údajov,
f) o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo výmaz osobných údajov, obmedzenie
spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
g) o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100), h) o zdroji osobných
údajov,
i) o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné
údaje.
2. Dotknutá osoba má zároveň právo, so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov, na doplnenie
neúplných osobných údajov.
PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré
sa jej týkajú.
2. Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutej osoby, ak:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo sa spracúvali
b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie osobných údajov (na základe ktorého sa spracúvania
vykonávalo) a zároveň neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov.
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov
d) spracovanie osobných údajov prebieha nezákonne
e) je dôvodom pre výmaz osobných údajov dotknutej osoby splnenie povinnosti podľa zákona,
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.
3. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas umožňujúceho prevádzkovateľovi
overiť správnosť osobných údajov
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie a žiada namiesto
toho obmedzenie použitia jej osobných údajov
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje
ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody
na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi klienta.
PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi,
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto
osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:
a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo ide o nevyhnutné osobné údaje
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
ODVOLANIE SÚHLASU
1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je právnym
základom spracúvania súhlas.
2. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred
jeho odvolaním.
3. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu: STONEBRIDGE CAPITAL
INVESTMENT FUND, investičný fond s premenlivým základným imaním, sídlo: Hviezdoslavovo
námestie 15, Bratislava ‐ mestská časť Staré Mesto 811 02.
PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej
konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania
založeného na uvedených ustanoveniach.
2. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy
na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby,
alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
3. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. 4. Ak
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ
ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
PRÁVO NA ZAČATIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, a že prišlo k porušeniu jej
práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov, môže podať úradu návrh na začatie konania o
ochrane osobných údajov.
Tento dokument bol zverejnený na portáli https://stonebridge.capital/sk dňa 04.02.2020

_______________________________
STONEBRIDGE CAPITAL INVESTMENT FUND,
investičný fond s premenlivým základným imaním
Peter Pitoňák
Predseda predstavenstva

