
 

 

 
Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov 
Používaním tejto webstránky a platformy CB ESPRI potvrdzujete, že s podmienkami ochrany 
súkromia súhlasíte a akceptujete ich. Tieto podmienky ochrany súkromia sa týkajú spracúvania a 
ochrany osobných údajov používateľov cez túto webstránku a platformu nami, CB ESPRI, a 
prípadne našimi partnermi pri poskytovaní služieb a v nevyhnutnom rozsahu.  
 
Ochranu súkromia berieme v CB ESPRI veľmi vážne a venujeme jej maximálnu pozornosť. Za 
žiadnych okolností neobchodujeme s Vašimi osobnými údajmi a neposkytujeme ich tretím stranám 
za ich marketingovým účelom. Náš vzťah pri spracúvaní osobných údajov sa spravuje zákonom č. 
122/2013 z.z. o ochrane osobných údajov v znení podľa neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
ochrane osobných údajov“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – známe 
ako GDPR), ktoré upravujú aj ďalšie Vaše práva a oprávnenia voči nám ako prevádzkovateľovi. 
Naše kontaktné údaje sú uvedené v sekcii kontakt. 
 
Zbierame a spracúvame Vaše osobné údaje, ak si vytvoríte používateľský účet, nakoľko na 
založenie používateľského účtu nám musíte uviesť Vaše meno, priezvisko a Vašu e-mailú adresu. 
Ak nám poskytnete aj informácie o Vašich investičných preferenciách, prípadne odkaz na Váš 
verejný profil na sociálnych médiách alebo informácie o zamestnaní alebo podnikaní, umožní nám 
to zlepšiť ponuku služieb CB ESPRI a lepšie prispôsobiť naše služby aj Vašim preferenciám. 
Poskytnutie týchto údajov však nie je povinné a ak nám ich poskytnete, môžete kedykoľvek 
požiadať o ich výmaz. Pri vytvorení používateľského účtu, no i kedykoľvek neskôr, nám môžete 
udeliť súhlas so zasielaním noviniek a informácií o nových príležitostiach na platforme CB ESPRI. Aj 
tento súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie tohto súhlasu nebude mať 
vplyv na poskytovanie služieb CB ESPRI. Ak nám tento súhlas neudelíte, nebudeme Vás žiaľ môcť 
informovať o novinkách na platforme, ale len o zmenách v podmienkach poskytovania služieb.  
 
Ak sa však rozhodnete investovať s našou podporou, budeme Vás môcť kontaktovať za účelom 
uskutočnenia investície, a to tak e-mailom ako aj telefonicky. V takom prípade od Vás budeme 
oprávnení požadovať ďalšie informácie, ako sú adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, dátum 
narodenia, výška Investície a jej zmena a vo vybraných prípadoch, ak tak vyžaduje zákon, aj rodné 
číslo. Tieto informácie sú potrebné na vypracovanie právnej dokumentácie spojenej s transakciou 
a niektoré z nich môžu byť v závislosti od spôsobu investície a právnej formy spoločnosti aj 
sprístupnené verejnosti (napríklad v obchodnom registri, či registri akcionárov). Zároveň niektoré 
informácie potrebujeme na plnenie si našich zákonných povinností. Bez týchto údajov Vám svoje 
služby nedokážeme poskytnúť. Vaše kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa, však 
ostávajú dôverné a neposkytujeme ich tretím osobám, s výnimkou tých, ktoré spolupracujú na 
transakcii a aj tým len v nevyhnutnej miere. 
 
Vaše osobné údaje musíme za účelom spracovania transakcie (investície) poskytnúť úzkemu 
okruhu tretích strán a príjemcov, no len v nevyhnutnom rozsahu: (i) advokátskej kancelárii, ak 
zabezpečuje v Vašom mene Váš vstup do spoločnosti a s tým spojené právne úkony; (ii) našim 
dodávateľským a konzultačným spoločnostiam, ak ich služby a konzultácie priamo súvisia 
s uvedenou transakciou; (iii) registrovému súdu, prípadne inému orgánu verejnej moci alebo 
právnickej osobe, ktorí vedú osobitné registre, do ktorých sa zapisujú skutočnosti súvisiace so 
vstupom do Spoločnosti. Títo príjemcovia osobných údajov sa môžu nachádzať aj mimo územia SR 
v iných členských štátoch EÚ, no nie mimo EÚ. 
 
Odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odhlásením sa z odberu kliknutím 
na odkaz na konci akéhokoľvek e-mailu, ktorý sme Vám zaslali (newsletter, novinky etc.), alebo 
zaslaním e-mailu na info@cbespri.sk. Na uvedený e-mail môžete adresovať aj akékoľvek otázky 
súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov, Vašich práv a ich uplatnenia.  
 
Ako používateľ – fyzická osoba - máte nasledovné práva vo vzťahu k nám: (i) právo požadovať od 
nás prístup k Vašim osobným údajom; (ii) právo na bezodplatné vyhotovenie kópie Vašich 
osobných údajov, ktoré sme spracovali; (iii) právo na opravu, spresnenie, vymazanie (právo na 
zabudnutie) alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pričom využitie tohto práva 
však môže mať za následok prerušenie alebo ukončenie poskytovania našich služieb, keďže 
niektoré osobné údaje sú potrebné na poskytovanie služieb z našej strany, resp. na plnenie si 
našich zákonných povinností; (iv) právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (odvolanie súhlasu nemá 
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním); (v) právo 



 

 

namietať proti spracúvaniu osobných údajov; (vi) právo na prenosnosť osobných údajov do inej 
služby; (vii) právo podať sťažnosť dozornému orgánu voči nám; (viii) právo získať od nás 
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, (ix) právo 
získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám, ako aj účel spracúvania, kategórie 
získaných údajov a zoznam príjemcov, ktorým boli poskytnuté. Tieto práva môžete uplatniť 
zaslaním e-mailu na info@cbespri.sk s informáciou o tom, že si uvedené právo uplatňujete. 
 
Na webstránke používame cookies, pričom používaním webstránky súhlasíte s použitím cookies na 
webstránke. Cookies sú malé súbory, ktoré si Váš prehliadač stiahne a ktoré zabezpečujú 
fungovanie niektorých funkcionalít webstránky, napríklad overenie identity používateľa, odhalenie 
falošných používateľských účtov a pod. Cookies môžete kedykoľvek vymazať zo svojho zariadenia 
cez prehliadač. Vymazaním cookies však môže dôjsť k zhoršeniu niektorých funkcionalít 
webstránky, no neohrozí to základnú funkcionalitu a prístup k našim službám. Okrem cookies 
používame na webstránke aj ďalšie štandardné analytické nástroje na sledovanie užívateľského 
správania na anonymizovanej báze. 
 
Dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov je Úrad na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk, 
ktorému môžete adresovať akékoľvek sťažnosti na naše spracúvanie osobných údajov. 
Osobné údaje sme oprávnení spracúvať od 15.8.2015. 


