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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Partnerská spolupráce 

Ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji X-Trade Brokers DM S.A., organizační 
složka se sídlem v Praze 8, Pobřežní 12, 186 00 Česká republika, IČ: 278 67 102 (dále jen „XTB“) souhlas 
ke zpracování mých osobních údajů v rozsahu v jakém jsem je uvedl v tomto formuláři za účelem získání více 
informací o možné partnerské spolupráci s XTB. Beru na vědomí, že:  
 

 moje osobní údaje budou zpracovávány XTB, jakožto správcem, v automatizované podobě; 
 moje osobní údaje můžou být zpracovávané společnostmi, kterým při zachování povinnosti mlčenlivosti 

a dodržování rozsáhlých bezpečnostních opatření XTB poskytuje osobní údaje Zákazníků a které jsou 
uvedené v přehledu společností v sekci Informace o účtech na internetových stránkách XTB; 

 XTB zajišťuje ochranu mých osobních údajů náležitými technicko-organizačními opatřeními tak, 
aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim a k jejich jakémukoliv zneužití; 

 moje osobní údaje budou uchovávány nejméně po dobu 10 let; 
 moje osobní údaje jsem XTB poskytl dobrovolně;   
 mám právo kdykoliv XTB požádat o podání informací a o dalších podrobnostech zpracování svých 

osobních údajů; 
 v případě, kdy zjistím nebo se budu domnívat, že XTB provádí zpracování mých osobních údajů 

způsobem, který je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu 
s právním předpisem, zejména jsou-li mé osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, 
mohu XTB kdykoliv požádat o vysvětlení, popř. aby odstranila takto vzniklý stav (zejména se může 
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci mých osobních údajů); 

 mám právo svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. 

https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech

