ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost CODYA investiční společnost a.s., se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice (dále jen
„Společnost“) je správcem a zpracovatelem osobních údajů investorů a tímto informuje o způsobu a
rozsahu zpracování osobních údajů touto Společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů (dále jen
„investor“) souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů Společností. Společnost může zpracováním
osobních údajů investorů pověřit své smluvní zpracovatele. Osobní údaje jsou zpracovávány
zaměstnanci Společnosti, případně dalšími osobami, se kterými má Společnost uzavřenou smlouvu, na
jejímž základě tyto osoby vykonávají pro Společnost činnosti, při nichž dochází ke zpracování osobních
údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány pověřenými zaměstnanců manuálně i automatizovaně pomocí
prostředků výpočetní techniky.
Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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 „GDPR“), které je přímo účinné i v rámci
právního řádu České republiky.
Ochranu soukromí a osobních údajů považuje Společnost za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji
nakládá výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím zásady, abyste zjistili, jakými
principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů Společnost řídí.
Co se o osobních údajích dozvíte?
●
●
●
●
●
●
●

Jaké osobní údaje shromažďujeme,
jak s nimi nakládáme,
z jakých zdrojů je získáváme,
k jakým účelům je využíváme,
komu je smíme poskytnout,
kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

Tyto zásady představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů
fyzických osob, které investují do investičních fondů obhospodařovaných a/nebo administrovaných naší
společností (dále jen „Subjekt údajů“).
Informace o správci osobních údajů:
Obchodní firma: CODYA investiční společnost, a.s.
Sídlo: Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice
Kontaktní osoba: JUDr.Michal Cpin
e-mail: cpin@codyainvest.cz
tel: +420 513 034 190
ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro zajištění našich povinností
obhospodařovatele a administrátora investičních fondů obhospodařovaných CODYA investiční
společností, a.s. Jedná se o zejména o:
vedení evidence nákupů a odkupů cenných papírů vydávaných investičními fondy,

-

vedení seznamu vlastníků cenných papírů, který je nahrazen samostatnou evidencí zaknihovaných
cenných papírů,
vyřizování stížností a reklamací investorů,
jednání o smlouvě/smlouvě o úpisu, plnění práv a povinností plynoucích ze smlouvy a poskytování
služeb včetně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy/smlouvy o úpisu,
daňové účely a vnitřní administrativní procesy Společnosti,
plnění právní povinnosti,
přímý marketing a podpora prodeje (informační a produktové kampaně) Společnosti,
uplatňování nebo obhajoba právních nároků Společnosti,
další účely stanovené investorem v udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
Povinnost zpracovávat osobní údaje investorů je společnosti uložena např.:
- zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, ve znění pozdějších přepisů, a to pro účely identifikace a kontroly klienta v
rozsahu stanoveném vždy pro daný účel;
- zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, a to pro účely plnění povinnosti
vyměňovat si s jinými finančními institucemi informace o osobách, na které se v jiném státě vztahují
daňové povinnosti;
- zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších
údajů, a to zejména pro účely vedení seznamu investorů Fondů;
- zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláškou č. 58/2006 Sb. o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence
navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro
účely vedení majetkového účtu investora;
- souvisejícími právními předpisy.
OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY CODYA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, A.S. PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
Ve výše uvedených případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem
chráněných zájmů CODYA investiční společnosti, a.s. Takové zpracování, můžeme provádět bez vašeho
souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci
oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme. Vaše osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány v
rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty při uzavření smlouvy/smlouvy o úpisu, případně při jednání o
uzavření smlouvy/smlouvy o úpisu.
KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁ CODYA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
-

-

Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum a místo narození, pohlaví, adresa
trvalého pobytu, státní příslušnost, číslo a druh průkazu totožnosti (občanského průkazu, cestovního
pasu nebo dokladu o pobytu) a orgán, který jej vydal, podpis – u fyzické osoby podnikatele také
daňové identifikační číslo a IČO. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně
a nezaměnitelně identifikujeme;
Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné
informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat;
Informace vztahující se k vaší investici – záznamy o nákupu a prodeji cenných papírů investičních
fondů, bankovní spojení, informace o případném exekučním či dědickém řízením, vztahy k majiteli
účtu (oprávněná osoba, zákonný zástupce, věřitel, apod.), země rezidence pro daňové účely;

-

Pořízené fotokopie průkazu totožnosti
Informace vztahující se ke klientskému systému - IP adresa, heslo pro přístup do klientského systému
Společnosti, číslo majetkového účtu investora,
Záznamy komunikace s investory - telefonické hovory na klientské lince, e-mailová komunikace atd.
Ostatní informace - informace z veřejně dostupných rejstříků a evidencí a případně další osobní
údaje poskytnuté investorem ve Smlouvě/Smlouvě o úpisu či v jiných dokumentech, při jednáních,
telefonické či e-mailové komunikaci.

-

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje získané v souladu se zákonem, a to pouze přímo od
Vás, a to i prostřednictvím investičních zprostředkovatelů. Společnost má povinnost zpracovávané
osobní údaje aktualizovat. Za tím účelem jsou investoři, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, povinni
bezodkladně nahlásit jakoukoliv jejich změnu.
KDY JE VYŽADOVÁN VÁŠ SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost může nad rámec výše uvedených zákonných povinností zpracovávat osobní údaje investorů
pouze se souhlasem investora. Společnost zpracovává osobní údaje investora i na základě dalších
právních důvodů v souladu s právními předpisy. Společnost vždy informuje investory o tom, kdy je
poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak
poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi investorem a Společností a
také významně zefektivní poskytování služeb.
PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracovatelem osobních údajů jsou na základě smlouvy investiční zprostředkovatelé, a to pouze ve
vztahu k pokynům, které přijali od investorů. Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci CODYA
investiční společnosti, a.s. a v rámci investičních zprostředkovatelů. Subjekty, které s námi spolupracují,
pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu vašich osobních
údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro CODYA investiční společnost, a.s. provádět pouze
zpracovatelé výhradně na základě smluvního ujednání o zpracování osobních údajů.
CODYA investiční společnost, a.s. může v souladu s právními požadavky vaše osobní údaje poskytnout
těmto příjemcům:
●
●
●

společnostem, které pro nás zjišťují zpracování osobních údajů
státním orgánům v rámci jejich zákonných pravomocí,
regulátorovi za účelem dozoru nad činností investiční společnosti.

Společnost informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům,
které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.
PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ
Zajištění zákonných povinností v souvislosti s vedením seznamu vlastníků cenných papírů a evidence
nákupu a odkupů cenných papírů v některých případech vyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje
ke zpracování mimo Českou republiku. Jedná se zejména o plnění povinností v souvislosti se zákonem č.
164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní.

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY
Společnost uchovává osobní údaje investorů po dobu trvání smlouvy/smlouvy o úpisu, a následně po
dobu, po kterou je povinna osobní údaje uchovávat podle právních předpisů; to platí i pro případ, kdy k
uzavření smlouvy/smlouvy o úpisu nedojde. Máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují
zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného
důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
Pokud je to nutné, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu,
pro který nám byly poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu). Vaše osobní údaje
uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají
právní předpisy (zpravidla po dobu 10 let). Uchování, archivace i další zmíněné operace provádí CODYA
investiční společnost, a.s.
VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky.
Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých
osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji. Poskytnutí
osobních údajů Společnosti je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí neumožňuje Společnosti uzavřít s
investorem Smlouvu/Smlouvu o úpisu a poskytnout mu požadovanou službu.
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás CODYA investiční společnost,
a.s. zpracovává.
Právo na opravu osobních údajů
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte
právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.́
Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro
který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány
protiprávně nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů,
nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo jste
vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad
vašimi oprávněnými zájmy. Pokud nás o to požádáte, mohou být Vaše osobní údaje, které
nepotřebujeme, zpracovávány v omezeném rozsahu pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků.
Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené
smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů,

které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu
oprávněného zájmu.
Pro uplatnění svých práv můžete použít kontaktní formulář, který je umístěn na internetových stránkách
společnosti www.codyainvest.cz.
Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě
do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce.
O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat.
Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte,
že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.
Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111
Tyto informace jsou k dispozici na internetové adrese Společnosti www.codyainvest.cz a na požádání na
jejím kontaktním místě.
Tyto informace o Zpracování osobních údajů jsou platné a účinné dnem 25.5.2018.

