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Přehled subjektů, kterým se při zachování povinnosti mlčenlivosti a 

dodržování rozsáhlých bezpečnostních opatření poskytují/zpřístupňují 

osobní údaje Zákazníků XTB S.A., organizační složka (dále jen jako „XTB“) 

1) Zpracovatelé osobních údajů ve smyslu Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů navazujícího na přímo použitelné obecné nařízení o ochraně obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů (EU 2016/679) a navazujících právních předpisů (dále jen jako 

„Právní předpisy“) 

Smluvní partneři (dodavatelé služeb či zpracovatelé osobních údajů Zákazníků) s největší pečlivostí 

prověřujeme a vybíráme. Při výběru dbáme na odbornou, technickou, organizační a personální 

způsobilost zpracovatelů a na jejich schopnost zajistit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů. Se 

zpracovateli osobních údajů je podle Právních předpisů uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, 

kde se zpracovatelé zavazují zachovávat mlčenlivost o všech údajích Zákazníků XTB, které jim byli 

během smluvního vztahu poskytnuty. Tento závazek trvá i po skončení účinnosti smlouvy o zpracování 

osobních údajů.  

Zpracovatelé se také zavazují používat takové technické a organizační opatření k zajištění ochrany 

zpracovávaných osobních údajů, aby se zabránilo zpřístupnění osobních údajů, nebo jejich přenosu 

neoprávněným osobám, či jakémukoliv případnému zneužití, a aby nemohlo dojít k neoprávněnému 

nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě. 

Zpracovatelé jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje Zákazníků XTB pouze v rozsahu stanoveném ve 

smlouvě o zpracovávání osobních údajů. Smlouva definuje, které osobní údaje, v jaké formě a na jaký 

účel je budou zpracovatelé zpracovávat. 

Zpracovatelé pověření zpracováním osobních údajů Zákazníků XTB: 

▪ žádní. 

 

 

2) Spolupráce s třetími stranami 

V souladu s platnými právními předpisy je XTB oprávněna poskytovat/zpřístupňovat osobní údaje a 

údaje týkající se peněžních transakcí na obchodním účtu Zákazníků XTB třetím osobám, tzv. třetím 

stranám, které poskytují služby Zákazníkům nebo XTB, a to výhradně za účelem plnění práv a 

povinností vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Zákazníky a XTB, a také mezi třetími stranami a XTB.   

Tyto třetí strany společnost XTB zastupují nebo jinak chrání její zájmy, podílejí se na poskytování a 

provozování jejích služeb, spolupracují v trestních řízeních, plní dohled nad dodržováním práv a 

povinností stanovenými Právními předpisy. Mezi tyto třetí strany patří zřizovatel XTB, finanční instituce, 

orgány činné v trestním řízení, auditorské společnosti, společnosti zaměřené na informační technologie, 

poradci, advokátní kanceláře, notáři, státní instituce, poštovní a kurýrních společnosti. 

 

XTB je oprávněna poskytnout/zpřístupnit pouze ty osobní údaje a to pouze v rozsahu nezbytném pro 

plnění povinností a práv vyplývající ze závazků mezi XTB a třetími stranami. Poskytování služeb 

prostřednictvím XTB může vyžadovat přenos osobních údajů Zákazníků třetím stranám poskytujícím 

služby XTB v jiných zemích.  
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▪ Česká národní banka – orgán dohledu nad finančním trhem 

▪ Komisji Nadzoru Finansowego – polský orgán dohledu nad finančním trhem 

▪ XTB S.A. se sídlem Prosta 67, Varšava, PSČ: 00-838, Polská republika, IČ: 015803782 – zřizovatel X 

S.A., organizační složka v České republice 

▪ XTB S.A., organizační složka se sídlem Poštová 1, Bratislava, PSČ: 811 06, Slovenská republika, 

IČ:36859699 

▪ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 

140 92, IČ: 64948242 

▪ Policie České republiky 

▪ Česká pošta 

▪ MESSENGER a.s. se sídlem v Praze 5, Libínská 1/3127, IČO: 27575896 nebo 

▪ MESSENGER service s.r.o. se sídlem v Praze 6, Patočkova 3/712, IČO 26125145 

▪ JUDr. Lucia Poliaková, advokátka 

▪ KF Legal, advokátní kancelář  

▪ Peterka Partners, advokátní kancelář 

▪ VGD – AUDIT, s.r.o., auditorská společnost 

▪ notáři zapsání v registru Notářské komory České republiky 

▪ orgány státní správy České republiky 

▪ Mgr. Gabriela Dudášová, advokátka 

▪ Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář 

▪ Google 

▪ Sales Force 

▪ KBC 

 

 


