
 

 

 

Orgán DUB Investments Ltd. 
 

X-Trade Brokers DM SA, společnost řádně registrovaná podle zákonů Polska, jejíž sídlo je v ul. Ogrodowa 58, 

00-876 Varšava, vstoupila do rejstříku podnikatelů vedených Okresním soudem pro hlavní město Varšava, XII 
Obchodní divize Národního soudního registru pod číslem KRS 0000217580, daňové identifikační číslo 527-24-43-

955, REGON číslo 015803782, (dále jen "XTB"). 
 

 

Týká se systému Poskytovatele: xSocial je ochranná známka společnosti DUB Investments Ltd, společnost řádně 
registrovaná na Kypru podle zákona o společnostech, s registračním číslem HE 296794 a se sídlem na adrese 

134, Ayias Fylaxeos a Amissou, Annissa Court, 4th Floor, PC 3087, Limassol, Kypr. 
 

Se dohodly, takto: 
 

1. Tento dokument tvoří nedílnou součást Pravidel o poskytování služeb spočívajících v provádění příkazů k 

nákupu nebo prodeji majetkových práv, vedení majetkových účtů a peněžních účtů  společností X-Trade 
Brokers Dom Maklerski SpółkaAkcyjna (dále jen "dohoda ") uzavřených mezi mojí osobou a XTB, je v 

souladu s podmínkami této Dohody a byl vytvořen na jejich základě. 
 

2. Pojmy uvedené velkými písmeny mají stejný význam jako v Dohodě. 

 
3. Přihlásil jsem se, resp. stal jsem se účastníkem  systému poskytování služeb třetí stranou, a to konkrétně 

DUB  Investments Ltd s cílem vytvořit statistiku činností realizovaných na mém Účtu vedeném u XTB. 
 

4. Tímto beru na vědomí a jsem srozuměn se skutečností, že s aktivací služby xSocial, se budou 
automaticky přenášet data o mé obchodní historii, otevřených obchodech  přihlášených  z mého 

Obchodního účtu na DUB Investments Ltd za účelem realizace Dohody uzavřené s DUB Investments Ltd. 

 
5. Tímto uděluji DUB Investments Ltd zvláštní plnou moc (SPOA) používat mé údaje pro účely naplňování 

Dohody uzavřené mezi mojí osobou a DUB Investments Ltd a v souladu s ustanoveními předmětné 
Dohody. 

 

6. XTB prohlašuje, že aktivace služby xSocial neopravňuje DUB Investments Ltd provádět 
obchodní transakce na Účtech Klientů za žádných okolností a není oprávněna přebírat nebo 

přijímat hesla k účtům. 
 

7. Tímto výslovně souhlasím a schvaluji XTB  převádění svých skutečných osobních údajů, včetně jména, 

příjmení, bydliště, e-mailu, telefonního čísla, všech požadovaných KYC a due diligence dokumentů a 
údajů o bankovním účtu, aby je DUB Investments Ltd použila pro účely plnění Dohody s DUB 

Investments Ltd, tak že DUB Investments Ltd s nimi může nakládat v souladu s platnými právními a 
správními předpisy. Prohlašuji, že jsem oprávněn a souhlasím s výběrem, využíváním a zpracováváním 

dat a dokumentů od XTB pro DUB Investments Ltd pro účely provádění, na základě Dohody uzavřené s 
DUB Investments Ltd. 

 


