
INFORMAČNÍ MEMORANDUM ARCA BROKERAGE HOUSE 
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vypracované podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Provozovatel, Arca Brokerage House o.c.p. a.s., právní forma: akciová společnost, sídlo: Plynárenská 7/A, PSČ: 824 63 Bratislava, IČO: 
35 871 211, registrace vedená v Obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 3228/B (dále jen jako „Provozova-
tel“ nebo „Arca Brokerage House“) si Vám v tomto Informačním memorandu dovoluje poskytnout informace o tom, pro jaké účely 
zpracovává Vaše osobní údaje, komu je může poskytnout, jaká jsou Vaše práva, spolu s informací, kde nás můžete kontaktovat v 
případě, že máte otázku týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Potenciální klienti/klienti se mohou obracet se svými připomínkami a žádostmi týkajícími se zpracování osobních údajů na Arca 
Brokerage House písemnou formou nebo osobně na adresu jeho sídla, která je uvedená v Obchodním rejstříku, v čase od 9:00 do 
16:00 v pracovních dnech nebo e-mailem: info@arcabh.com.

Klientem se pro účely tohoto dokumentu rozumí fyzická osoba, jíž Arca Brokerage House o.c.p. a.s. poskytuje investiční službu nebo 
vedlejší službu, jakož i potenciální klient, který pouze projevil zájem o poskytnutí investičních služeb nebo vedlejších služeb (dále 
klient, potenciální klient nebo zástupce klienta jen „klient“ nebo „Dotčená osoba“).

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

ČÁST A)

Arca Brokerage House v souladu se zákonem zpracovává osobní údaje potenciálních klientů/klientů na základě tohoto právního 
základu:
(i) článek 6 odst. 1. písm. c) GDPR (zpracování osobních údajů je nutné pro plnění zákonných povinností, které se na Arca Brokerage 
House vztahují, a to zejména povinností, které mu vyplývají hlavně ze zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papírech a investičních 
službách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o cenných papírech), v platném znění, zákona č. 395/2002 Z.z., o archi-
vech a spisovnách a o doplnění některých zákonů, v platném znění, zákona č. 431/2002 Z.z., o účetnictví, v platném znění, zákona  
č. 297/2008 Z.z., o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění atd.),

Ke splnění zákonných povinností Arca Brokerage House, které jsou určeny zákonem o cenných papírech, a to konkrétně pro účely 
uzavírání, provádění a následné kontroly obchodů s klienty, pro účel identifikace klientů a jejich zástupců, pro účel ochrany a do-
máhání se práv Arca Brokerage House vůči klientům, pro účel zdokumentování činnosti Arca Brokerage House, pro účely provádění 
dohledu, jakož i pro účely plnění ostatních úkolů a povinností Arca Brokerage House podle zákona o cenných papírech, dále i pro 
splnění zákonných povinností, které jsou určeny zákonem o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a před financováním 
terorismu, a to i pro účely vedení seznamu klientů, kteří se dopustili jednání posuzovaného jako neobvyklá obchodní operace, 
seznamu klientů, na než se vztahují mezinárodní sankce nebo seznamu politicky exponovaných osob, jakož i na plnění zákonných 
povinností Arca Brokerage House pro účel vykonávání činností souvisejících s plněním archivačních povinností, je Arca Brokerage 
House oprávněn od potenciálního klienta/klienta, nebo jejich zástupců, a to i opakovaně, požadovat poskytnutí:
a)  osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, rodné číslo, pokud je přiděleno, 

datum narození, státní příslušnost, druh a číslo dokladu totožnosti, pokud se jedná o fyzickou osobu včetně fyzické osoby zastu-
pující právnickou osobu; pokud se jedná o fyzickou osobu, která je podnikatelem, též adresa místa podnikání, označení rejstříku 
nebo jiné evidence, ve které je podnikající fyzická osoba zapsána, a číslo zápisu do tohoto rejstříku nebo evidence,

b)  kontaktního telefonního čísla, faxového čísla a adresy elektronické pošty, pokud je má,
c)  dokladů a údajů prokazujících oprávnění k zastupování, pokud se jedná o zástupce, a splnění ostatních požadavků a podmínek, 

které jsou ustanoveny zákonem o cenných papírech nebo které jsou dohodnuty s Arca Brokerage House,
d)  osobních údajů o dotčené osobě v rozsahu údajů týkajících se ekonomické identity, a to zejména informace o její finanční situaci 

(příjmy a výdaje, majetková situace dotčené osoby) a osobní údaje (zejména číslo, měna a název autorizovaného bankovního 
účtu, údaje o daňové rezidenci),

e)  údajů o potenciálním klientovi/klientovi, které jsou obsaženy v Investičním dotazníku a jejichž získáním je provedena základní 
péče o potenciálního klienta/klienta podle zákona č. 297/2008 Z.z., o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a o ochra-
ně před financováním terorismu a o změně a doplnění některých zákonů (např. údaj o politické exponovanosti osoby),

f)  nahrávek telefonických hovorů a zaznamenání elektronické komunikace, jež se týkají poskytování služeb, které se týkají pokynů 
klientů, souvisejících s přijímáním, odesíláním a prováděním pokynů klienta anebo ty, jež jsou uskutečňovány sezáměrem vy-
ústit v poskytnutí služeb, které se týkají pokynů klientů, souvisejících s přijímáním, zasíláním a prováděním pokynů klientů, a to i 
když tyto konverzace nebo komunikace nevedou k uzavření takovýchto transakcí nebo k poskytnutí služeb týkajících se pokynů 
klientů.

Výše uvedený výčet kategorií osobních údajů představuje úplný a komplexní výčet všech kategorií osobních údajů, které přichází 
do úvahy v rámci konkrétního účelu zpracování při poskytování úplného rozsahu investičních služeb a vedlejších služeb ve všech 
stavech smluvního vztahu. Individuální výčet kategorií osobních údajů pro jednotlivého klienta bude proto jen podmnožinou uve-
deného výčtu.

Arca Brokerage House může přistoupit ke zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy je rozsah osobních údajů stanovený 
výše uvedenými právními předpisy nedostačující pro dosažení vymezeného účelu zpracování, také na základě následujících práv-
ních základů:
(ii) pokud je zpracování nutné pro plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Arca Brokerage House včetně předsmluvních vztahů ve 
smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
(iii) pokud je to nutné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Arca Brokerage House nebo třetí strana ve smyslu článku 6 odst. 
1 písm. f) GDPR.

Arca Brokerage House je v rámci své činnosti povinen postupovat s odbornou péčí a v této souvislosti má oprávněný zájem na 
prevenci před trestnou činností nebo jiném protiprávním jednání, kterým mu může být způsobena škoda či ohrožena reputace, 
případně způsobena jakákoli jiná újma, případně před jednáním, které může negativně ovlivnit činnost Arca Brokerage House nebo 
ohrozit jeho zaměstnance či jiné Dotčené osoby, a pro tento účel je oprávněn si vést seznam osob s potenciálním rizikem, přičemž 
následkem takového zpracování může být ukončení obchodního vztahu nebo odmítnutí provedení obchodu.



Údaje, které jsou výše, v této části A) uvedeny, je Arca Brokerage House oprávněna zpřístupnit a poskytovat ke zpracování jiným 
osobám v případech stanovených zákonem o cenných papírech nebo zvláštním předpisem a Národní bance Slovenska pro účely 
provádění dohledu podle zákona o cenných papírech a zvláštních předpisů. Údaje, které jsou uvedeny výše, je Arca Brokerage House 
oprávněna ze svého informačního systému zpřístupnit a poskytovat jen osobám a orgánům, jimž má povinnost poskytovat infor-
mace chráněné podle zvláštních předpisů, zejména službě kriminální policie a službě finanční policie Policejního sboru pro účely 
plnění úkolů stanovených zvláštním předpisem, daňovým orgánům pro účely daňového řízení, Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s oznamováním o podezření, že se připravuje, že je páchán anebo že byl spáchán 
trestný čin. Zároveň je oprávněn zpřístupnit jejich osobní údaje v souvislosti s oznamovací povinností příslušnému orgánu Slovenské 
republiky za účelem automatické výměny informací o finančních účtech pro účely správy daní podle zvláštního předpisu (FATCA).

Arca Brokerage House využívá příjemců – zprostředkovatelů. Arca Brokerage House může v určitých případech zpracovat Vaše 
osobní údaje i prostřednictvím zprostředkovatelů. Zprostředkovatel je subjekt, kterého Arca Brokerage House pověřila zpraco-
váním osobních údajů v souladu s článkem 28 GDPR. K pověření zpracováním Vašich údajů prostřednictvím zprostředkovatele není 
vyžadován Váš souhlas, případně jiný právní základ, jako je to v případě poskytování údajů jiným provozovatelům. Zprostředkovatel 
v takovém případě zpracuje Vaše osobní údaje jménem Arca Brokerage House jako provozovatele. Zpracování osobních údajů 
prostřednictvím zprostředkovatele nemá negativní vliv na výkon a uplatňování Vašich práv jako Dotčené osoby stanovených v ka-
pitole III GDPR, přičemž příslušná práva si klient může uplatnit u Arca Brokerage House jako provozovatele nebo i přímo u konkrét-
ního zprostředkovatele, jehož prostřednictvím jsou Vaše údaje zpracovány. Arca Brokerage House si Vás dovoluje ujistit, že využívá 
jen zprostředkovatele poskytující přiměřená technická, organizační a další opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR 
a aby byla v plném rozsahu zajištěna ochrana Vašich práv. Arca Brokerage House využívá při zpracování Vašich osobních údajů 
následující kategorie zprostředkovatelů (i) společnosti zajišťující tiskové služby a služby hromadné korespondence, (ii) finanční 
zprostředkovatele, (iii) společnost zajišťující IT (HW) podporu.

Jestliže potenciální klient/klient nebo jejich zástupce osobní údaje vyžádané Arca Brokerage House neposkytne, Arca  
Brokerage House nesmí potenciálnímu klientovi/klientovi poskytovat investiční službu, neboť poskytování výše uvede-
ných údajů je zákonným požadavkem.

Údaje a kopie dokladů o prokázaní totožnosti klienta, doklady o zjišťování vlastnictví prostředků použitých klientem na provedení 
obchodu, smlouvy a jiné doklady o uskutečněných obchodech je Arca Brokerage House povinen uschovávat a ochraňovat před 
poškozením, pozměněním, zničením, ztrátou, odcizením, vyzrazením, zneužitím a neoprávněným zpřístupněním nejméně po dobu 
10 (deset) let od skončení obchodu, pokud zvláštní předpisy neurčují delší dobu. Podle zákona o ochraně před legalizací z příjmů 
z trestné činnosti je Arca Brokerage House povinen uchovávat po dobu 5 (pěti) let (i) od ukončení smluvního vztahu s klientem 
údaje a písemné doklady získané v souvislosti s poskytováním péče ve vztahu ke klientovi a v souvislosti se zjišťováním neobvyklé 
obchodní operace (ii) a od provedení obchodu všechny údaje a písemné doklady o klientovi.

ČÁST B)

Arca Brokerage House v souladu se zákonem zpracovává osobní údaje potenciálních klientů/klientů na základě tohoto právního 
základu:
(iv) čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR (klient vyjádřil dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů).
 
Na základě dobrovolného souhlasu má klient možnost umožnit Arca Brokerage House poskytnout jeho osobní údaje Agentovi, 
který provádí finanční zprostředkování za účelem toho, aby mohl poskytnout klientovi vysvětlení a interpretaci údajů uvedených 
zejména ve výpisech z portfoliového účtu klienta, resp. účtu držitelské správy klienta, jakož i vysvětlovat jakoukoli další komunikaci 
mezi Arca Brokerage House a klientem, a to v rozsahu údajů:
a)  titul, jméno a příjmení,
b)  adresa trvalého pobytu,
c)  adresa přechodného pobytu,
d)  údaj o finančních pohybech a stavech finančních nástrojů na portfoliovém účtu klienta, resp. na účtu držitelské správy klienta.

Údaje, které jsou výše, v této části B) je Arca Brokerage House oprávněn ze svého informačního systému zpřístupnit příjemci, jímž 
je zprostředkovatel - Agent, který provádí finanční zprostředkování.

Arca Brokerage House je na základě uděleného souhlasu oprávněna zpracovávat osobní údaje jejich zpřístupněním Agentovi, který 
provádí finanční zprostředkování nejdéle po dobu trvání závazkového vztahu mezi Arca Brokerage House a klientem založeného 
Smlouvou.

Poskytování osobních údajů klientem za účelem uvedeným v této části B) je dobrovolné, souhlas můžete kdykoli odvolat. 
Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeném na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

ČÁST C)

PRÁVA KLIENTA. V této části si vás dovolujeme informovat o Vašich právech, která můžete využít.

a) Právo požadovat od Arca Brokerage House přístup k osobním údajům, které se vás týkají.
Arca Brokerage House na základě Vaší žádosti, kterou máte právo uplatnit, Vám vystaví a doručí vám potvrzení o tom, zda zpra-
covává osobní údaje, které se vás týkají, a pokud tomu tak je, Arca Brokerage House vyhotoví a doručí Vám kopii těchto osobních 
údajů, které jsou zpracovávány, a zároveň Vás informuje (i) o účelu zpracování Vašich osobních údajů, (ii) kategorii zpracovávaných 
osobních údajů týkajících se Vás, (iii) o příjemcích, kterým byly nebo budou tyto Vaše osobní údaje poskytnuty, (iv) o předpokládané 
době uchovávání těchto Vašich osobních údajů, resp. o kritériích pro její určení, (v) o existenci Vašich práv podle písm. b) až f) této 
části C) - níže, (vi) o právu podat stížnost podle níže uvedeného textu této časti C) - níže, jakož i (vii) o zdroji, odkud Arca Brokerage 
House získal Vaše osobní údaje, pokud je nezískal přímo od Vás.

b) Právo na opravu osobních údajů.
Arca Brokerage House na základě Vaší žádosti, ve které uplatníte právo na opravu osobních údajů, bez zbytečného odkladu opraví 
nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. Se zřetelem k účelům zpracování máte právo také na doplnění neúplných osobních 
údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.



c) Právo na vymazání osobních údajů (právo „na zapomenutí“).
Arca Brokerage House na základě Vaší žádosti, v níž uplatníte právo na vymazání, bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, 
které se Vás týkají, avšak pouze pokud je zároveň splněn jeden z následujících důvodů: (i) Vaše osobní údaje už nejsou potřebné pro 
účely, pro které byly získány nebo jinak zpracovány, (ii) Dotčená osoba se ohradí vůči zpracování Vašich osobních údajů podle písm. 
e) této časti C) - níže, (iii) Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně nebo (iv) Vaše osobní údaje musí být vymazány, aby byla 
splněna zákonná povinnost podle obecně závazného právního předpisu Evropské unie nebo Slovenské republiky.

Právo na vymazání osobních údajů se neuplatňuje v případě, že je zpracování potřebné: (i) na uplatnění práva na svobodu projevu 
a na informace, (ii) na splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje jejich zpracování podle obecně závazného právního předpisu 
Evropské unie nebo Slovenské republiky nebo na splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu, (iii) z důvodů veřejného zájmu 
v oblasti veřejného zdraví ve smyslu čl. 9, odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9, odst. 3 GDPR, (iv) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro 
účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že právo 
na vymazání znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování nebo (v) pro prokazování, uplatňování 
nebo obhajování právních nároků.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů.
Arca Brokerage House na základě Vaší žádosti, ve které uplatníte právo na omezení zpracování osobních údajů, pozastaví další 
zpracovatelské operace s těmito osobními údaji, avšak pouze pokud je splněna některá z uvedených podmínek, (i) napadnete 
správnost zpracovaných osobních údajů, přičemž zpracování se v tomto případě omezí na období, dokud Provozovatel neověří 
správnost těchto osobních údajů, (ii) zpracování je protizákonné a ohradíte se proti vymazání osobních údajů a žádáte místo toho 
omezení jejich použití, (iii) Arca Brokerage House už nepotřebuje tyto Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete 
na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků nebo (iv) se ohradíte proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů 
v písm. e) této časti C) – níže, bod (i), přičemž zpracování se v tomto případě omezí na období, dokud se neověří, zda oprávněné 
důvody na straně Arca Brokerage House nepřevažují nad oprávněnými důvody na Vaší straně.
 
Osobní údaje, jejichž zpracování je omezeno ve smyslu tohoto písm. d), se s výjimkou jejich uchovávání zpracovávají jen s Vaším 
souhlasem, anebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků nebo na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické 
osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

e) Právo ohradit se proti zpracování osobních údajů.
Máte právo se kdykoli písemnou žádostí ohradit proti zpracování Vašich osobních údajů (i) z důvodů týkajících se Vaší konkrétní si-
tuace, jestliže právním základem zpracování je oprávněný zájem provozovatele nebo třetí osoby, nad nímž nepřevažují zájmy nebo 
základní práva a svobody Vás - Dotčené osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů.

Jestliže se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely, máte právo ohra-
dit se z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, s výjimkou případů, kdy je 
zpracování nezbytné pro plnění úkolu z důvodů veřejného zájmu.

f) Právo na přenosnost osobních údajů.
Arca Brokerage House Vám na základě Vaší žádosti, ve které uplatníte toto právo, poskytne ve strukturovaném, běžně používaném 
a strojově čitelném formátu osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli provozovateli, přičemž dotčená osoba má prá-
vo přenést tyto údaje k dalšímu provozovateli informačních systémů bez toho, aby se tomu provozovatel, jemuž se osobní údaje 
poskytují, bránil, a to za současného splnění podmínek (i) tyto osobní údaje provozovatel zpracuje nezbytně pro plnění smlouvy, 
jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, resp. na provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby a 
zároveň (ii) je jejich zpracování provedeno automatizovanými prostředky.

Můžete uplatnit svá práva uvedená v předchozí, výše uvedené části, v čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR vůči Provozovateli žádostí a to:
a) písemně na adresu sídla Provozovatele, nebo
b) osobně na adrese sídla Provozovatele, nebo
c)  elektronickou komunikací na e-mailové adrese info@arcabh.com.

Jestliže jste podali žádost elektronickými prostředky, informace budou podle možností poskytnuty elektronickými prostředky, po-
kud jste nepožádali o jiný způsob jejich poskytnutí.

Provozovatel Vám poskytne informace o opatřeních, která byla přijata na základě Vaší žádosti do jednoho měsíce od doručení této 
žádosti. Uvedená lhůta se může výjimečně, v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce, přičemž bude zohledněna komplexnost 
žádosti a počet žádostí. Provozovatel Vás informuje o každém prodloužení do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody 
prodloužení lhůty. Informace podle první věty tohoto bodu poskytne Provozovatel bezplatně, kromě případů uvedených v písm. (i) 
následujícího odstavce.

Pokud by byly Vaše žádosti zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, Provozovatel může
(i) od Vás požadovat úhradu přiměřeného poplatku zohledňujícího administrativní náklady na poskytnutí informací nebo na ozná-
mení nebo na uskutečnění požadovaného opatření, nebo (ii) odmítnout jednat na základě žádosti.

V souladu s čl. 77 a násl. GDPR máte právo při podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s GDPR, podat stížnost 
příslušnému dozorčímu orgánu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky. Jestliže tvrdíte, že jste přímo dotčeni 
na svých právech při zpracování Vašich osobních údajů, máte ve smyslu s ust. § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. právo podat Úřadu pro 
ochranu osobních údajů Slovenské republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Provozovatel uvádí, že nebude při zpracovávání osobních údajů dotčené osoby používat  
automatizované rozhodování ani profilování.


