Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů
Následující podmínky ochrany soukromí a zpracování osobních údajů představují kratší a
zjednodušenou verzi plného znění právně závazných podmínek, které jsou součástí
Podmínek používání služby Crowdberry na webstránce www.crowdberry.eu. Používáním této
stránky a platformy Crowdberry potvrzujete, že s podmínkami ochrany soukromí souhlasíte
a akceptujete je. Tyto podmínky ochrany soukromí se týkají zpracovávání a ochrany
osobních údajů uživatelů přes tento web a platformu námi, Crowdberry, a případně našimi
partnery při poskytování služeb a v nezbytném rozsahu.
Ochranu soukromí bereme v Crowdberry velmi vážně a věnujeme jí maximální pozornost.
Za žádných okolností neobchodujeme s Vašimi osobními údaji a neposkytujeme je třetím
stranám k jejich marketingovým účelům. Náš vztah při zpracovávání osobních údajů se řídí
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění podle pozdějších předpisů
(dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů
a volném pohybu těchto údajů , kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o
ochraně údajů - známé jako GDPR), které upravují i další Vaše práva a oprávnění vůči nám
jako provozovateli. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci kontakt na odkazu.
Sbíráme a zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud si vytvoříte uživatelský účet, protože na
založení uživatelského účtu nám musíte uvést Vaše jméno, příjmení a Vaši e-mail adresu.
Pokud nám poskytnete i informace o Vašich investičních preferencích, případně odkaz na
Váš veřejný profil na sociálních médiích nebo informace o zaměstnání nebo podnikání,
umožní nám to zlepšit nabídku služeb Crowdberry a lépe přizpůsobit naše služby i Vašim
preferencím. Poskytnutí těchto údajů však není povinné a pokud nám je poskytnete, můžete
kdykoli požádat o jejich výmaz. Při vytvoření uživatelského účtu, ale i kdykoliv později, nám
můžete udělit souhlas se zasíláním novinek a informací o nových příležitostech na platformě
Crowdberry. I tento souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat, přičemž odvolání tohoto
souhlasu nebude mít vliv na poskytování služeb Crowdberry. Pokud nám tento souhlas
neudělíte, nebudeme Vás bohužel moci informovat o novinkách na platformě, ale jen o
změnách v podmínkách poskytování služeb.
Pokud se však rozhodnete investovat s naší podporou, budeme Vás moci kontaktovat za
účelem uskutečnění investice, a to jak e-mailem, tak i telefonicky. V takovém případě od
Vás budeme požadovat další informace, jako jsou adresa trvalého pobytu, telefonní číslo,
datum narození, výška Investice a její změna a ve vybraných případech, kdy tak vyžaduje
zákon, i rodné číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro vypracování právní dokumentace
spojené s transakcí a některé z nich mohou být v závislosti na způsobu investice a právní
formy společnosti i zpřístupněny veřejnosti (například v obchodním rejstříku, či rejstříku
akcionářů). Zároveň některé informace potřebujeme na plnění si našich zákonných
povinností. Bez těchto údajů Vám své služby nedokážeme poskytnout. Vaše kontaktní údaje
- telefonní číslo a e-mailová adresa, však zůstávají důvěrné a neposkytujeme je třetím
osobám, s výjimkou těch, které spolupracují na transakci a i jim jen v nezbytné míře.
Vaše osobní údaje musíme za účelem zpracování transakce (investice) poskytnout úzkému
okruhu třetích stran a příjemců, ale jen v nezbytném rozsahu: (i) společnostem, do kterých
zamýšlíte investovat, a jejich aktuálním a budoucím společníkům / akcionářům a
jednatelům; (Ii) advokátní kanceláři, pokud zabezpečuje Vaším jménem Váš vstup do
společnosti a s tím spojené právní úkony; (Iii) našim dodavatelským a konzultačním
společnostem, pokud jejich služby a konzultace přímo souvisejí s uvedenou transakcí; (Iv)
rejstříkovému soudu, případně jinému orgánu veřejné moci nebo právnické osobě, které
vedou zvláštní registry, do nichž se zapisují skutečnosti související se vstupem do
Společnosti. Tito příjemci osobních údajů se mohou nacházet i mimo území ČR v jiných
členských státech EU, ale ne mimo EU.
Odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odhlášením z odběru
kliknutím na odkaz na konci jakéhokoliv e-mailu, který jsme Vám zaslali (newsletter, novinky
etc.), nebo zasláním e-mailu na info@crowdberry.eu. Na uvedený e-mail lze adresovat i
jakékoliv otázky související s ochranou Vašich osobních údajů, Vašich práv a jejich uplatnění.
Jako uživatel - fyzická osoba - máte následující práva ve vztahu k nám: (i) právo požadovat
od nás přístup k Vašim osobním údajům; (Ii) právo na bezúplatné vyhotovení kopie Vašich
osobních údajů, které jsme zpracovali; (Iii) právo na opravu, upřesnění, vymazání (právo
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na zapomnění) nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, přičemž využití tohoto
práva však může mít za následek přerušení nebo ukončení poskytování našich služeb, neboť
některé osobní údaje jsou nezbytné pro poskytování služeb z naší strany , resp. na plnění si
našich zákonných povinností; (Iv) právo kdykoli svůj souhlas odvolat (odvolání souhlasu
nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním); (V)
právo namítat proti zpracovávání osobních údajů; (Vi) právo na přenositelnost osobních
údajů do jiné služby; (Vii) právo podat stížnost orgánu dozoru vůči nám; (Viii) právo získat
od nás potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud tomu
tak je, (ix) právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím, jakož i účel
zpracování, kategorie získaných údajů a seznam příjemců, kterým byly poskytnuty. Tato
práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na info@crowdberry.eu s informací o tom, že si
uvedené právo uplatňujete.
Na webstránce používáme cookies, přičemž používáním webstránky souhlasíte s použitím
cookies na webstránce. Cookies jsou malé soubory, které si Váš prohlížeč stáhne a které
zajišťují fungování některých funkcionalit webstránky, například ověření identity uživatele,
odhalení falešných uživatelských účtů apod. Cookies můžete kdykoliv vymazat ze svého
zařízení přes prohlížeč. Vymazáním cookies však může dojít ke zhoršení některých
funkcionalit webstránky, no neohrozí to základní funkcionalitu a přístup k našim službám.
Kromě cookies používáme na webstránce i další standardní analytické nástroje pro sledování
uživatelského chování na anonymizované bázi.
Spolu s naší 100% mateřskou společností, Crowdberry a.s., sídlo: Staromestská 3, UNIQ,
811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 236 993, zapsaná v Obchodním registru
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6178/B, jsme společným
provozovatelem ve smyslu čl. 26 Nařízení GDPR. Za účelem společné zprávy a uspořádání
povinností při ochraně osobních údajů jsme uzavřeli povinnou dohodu podle čl. 26 Nařízení
GDPR. Z organizačního hlediska jsme se dohodli na spolupráci v rámci budování společné
identity značky Crowdberry. Máme zájem společně zajišťovat a umožňovat spojování
investorů a podnikatelů bez ohledu jejich geografické umístění, přičemž uvedené nelze
zajistit jiným způsobem než společným zpracováváním osobních údajů. Společným účelem
zpracování osobních údajů je tak společný výkon služeb Crowdberry.
Společné provozování osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu členů skupiny
Crowdberry, kterým je společný výkon služeb umožňující efektivnější spojování investorů a
podnikatelů bez ohledu na jejich geografickou lokalitu, a to zejména pro slovenský a český
trh. Pečlivě a důkladně jsme posoudili vliv společného zpracování osobních údajů na zájmy
a základní práva dotčených osob a upravili jsme své povinnosti tak, aby tyto nebyly v
důsledku společného zpracování osobních údajů vystaveny zvýšenému riziku, aby nebyly
společným zpracováváním osobních údajů znevýhodněné a aby byly transparentně
informovány o společném zpracovávání osobních údajů. Pro uplatnění Vašich práv - práv
dotčených osob - nedochází tímto společným zpracováváním dat k žádným změnám nebo
nepohodlí, jelikož plníme všechny povinnosti podle tohoto oznámení i při společném
zpracování osobních údajů a všechna práva dotčených osob si můžete uplatnit úplně stejně.
Kontrolní úřad ve vztahu ke zpracovávání Vašich osobních údajů je Úřad pro ochranu
osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, kterému
můžete adresovat jakékoli stížnosti na naše zpracování osobních údajů.

1.

Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji

1.1.

Ochranu soukromí bere Poskytovatel velmi vážně a věnuje jí maximální
pozornost. Poskytovatel za žádných okolností neobchoduje s osobními
údaji Uživatelů a neposkytuje je třetím stranám pro jejich
marketingové účely. Používáním webové stránky a Platformy Uživatel
potvrzuje, že s těmito podmínkami ochrany soukromí souhlasí a bude se jimi
řídit. Tyto podmínky ochrany soukromí se týkají zpracování a ochrany osobních
údajů Uživatelů prostřednictvím této webové stránky a Platformy
Poskytovatelem, případně spřízněnou advokátní kanceláří, která může za
Uživatele učinit na základě zplnomocnění příslušné právní úkony. Podmínky
ochrany soukromí se nevztahují na webové stránky třetích stran, na které
odkazují linky z webové stránky a platformy. Podmínky ochrany soukromí se
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řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o ochraně osobních
údajů“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP) (dále jen
„Nařízení“), které upravují také další práva a povinnosti Uživatele
a Poskytovatele související se zpracováním osobních údajů. Poskytovatel je
správcem ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení a jeho
kontaktní údaje jsou uvedené v preambule těchto Podmínek.
1.2.

Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří si vytvoří
Uživatelský účet. Poskytovatel zpracovává osobní údaje především za účelem
(i) poskytování Služby Crowdberry a Služby spojování Investorů a (ii)
marketingu a zkvalitňování poskytování služeb, které Poskytovatel poskytuje
nebo může poskytovat v budoucnosti, přičemž Uživatel není povinen udělit
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v bodě (ii). Právním
základem zpracování osobních údajů Poskytovatelem je souhlas udělen
Uživatelům při vytvoření Uživatelského účtu (bod (ii)). V některých případech
podle bodu (i) tohoto odstavce je právním základem zpracování osobních údajů
Poskytovatelem plnění smlouvy (např. Poskytování Služby Crowdberry,
uzavření transakční dokumentace) a plnění zákonné povinnosti Poskytovatele
(např. Povinnosti Poskytovatele ve vztahu k ochraně před financováním
terorismu a legalizaci výnosů z trestné činnosti).

1.3.

Poskytovatel není oprávněn bez souhlasu Uživatele - fyzické osoby - zasílat mu
marketingové sdělení, newslettery a podobné zprávy. Poskytovatel však může
kontaktovat Uživatele - fyzickou osobu - za účelem a na základě plnění smlouvy
(např. Po indikaci Investice), a to e-mailem, poštou a / nebo telefonicky.

1.4.

Poskytovateli mohou být poskytnuty osobní údaje Uživatelů – Investorů ‒ od
partnera Poskytovatele Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, P. O. Box 42,
850 05 Bratislava 55, za účelem vytvoření Uživatelských účtů a poskytnutí
Služby Crowdberry, pokud Uživatel udělí separátní souhlas Tatra bance a.s.,
resp. jiné jím vybrané bance nebo právnické osobě na poskytnutí osobních
údajů Poskytovateli.

1.5.

Rozsah obdržených, sbíraných, zpracovávaných a třetím stranám poskytnutých
osobních údajů Uživatele je: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefonní číslo, datum narození, výška Investice a její změna
a ve vybraných případech, kdy tak vyžaduje zákon, i rodné číslo. Neposkytnutí
těchto osobních údajů znamená nemožnost a přerušení poskytnutí Služby
Crowdberry Uživateli. Uživatel může poskytnout Poskytovateli na zpracování i
osobní údaje: investiční preference, odkaz na veřejný profil na sociálních
médiích, informace o zaměstnání nebo podnikání, jejichž neposkytnutí
nepředstavuje přerušení poskytování Služby Crowdberry.

1.6.

Poskytnuté osobní údaje Investora budou v nezbytném rozsahu poskytnuty
třetím osobám a příjemcům, a to výhradně těmto subjektům:

1.6.1.

Společnostem, do kterých Investor zamýšlí investovat, a jejich
aktuálním a budoucím společníkům/akcionářům a jednatelům, a to až
poté, co konkrétní Investor projeví zájem investovat do Společnosti,

1.6.2.

advokátní kanceláři, pokud zajišťuje ve jménu Investora jeho vstup do
Společnosti a vyřizuje s tím spojené právní úkony,

1.6.3.

dodavatelským a konzultačním společnostem Poskytovatele, pokud
dodávky a konzultace přímo souvisejí se Službou Crowdberry, nebo
jinou související službou poskytovanou Poskytovatelem (Služba
spojování Investorů),

1.6.4.

rejstříkovému soudu, který je příslušný na provedení zápisu
zapisovaných skutečností souvisejících se vstupem Investora do
Společnosti,
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1.6.5.

jinému orgánu veřejné moci nebo právnické osobě, kteří vedou zvláštní
registry, do kterých musí být Investor zapsán v souvislosti s Investicí
do Společnosti (např. centrální depozitář cenných papírů),

1.6.6.

přičemž výše uvedení příjemci osobních údajů se mohou nacházet také
mimo území SR v jiných členských státech EU.

1.7.

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu budou
zveřejněny ve veřejném obchodním rejstříku v případě účasti v SRO. Účast
Klienta ve Společnosti (SRO, případně jiné právní formě) je veřejně známou a
přístupnou informací. Obdobný rozsah osobních údajů se poskytne centrálnímu
depozitáři v případě vedení seznamu akcionářů (JSA).

1.8.

Uživatel ‒ Investor při registraci uděluje souhlas se zpracováním a
poskytováním svých osobních údajů třetím stranám Poskytovateli v rozsahu a
za podmínek uvedených v těchto Podmínkách. Uživatel ‒ Investor uděluje tento
souhlas na dobu používání a poskytování Služby Crowdberry a má kdykoliv
právo svůj souhlas odvolat e-mailem na info@crowdberry.eu, což má za
následek zastavení poskytování Služby Crowdberry.

1.9.

Uživatel - fyzická osoba - má následující práva vůči Poskytovateli: (i) právo
požadovat od Poskytovatele přístup k osobním údajům týkajícím se Uživatele,
(ii) právo na bezplatné vyhotovení kopie osobních údajů Uživatele, které
Poskytovatel zpracoval, (iii) právo na opravu, upřesnění, vymazání (právo na
zapomnění)
nebo
omezení
zpracování
osobních
údajů
Uživatele
Poskytovatelem, přičemž využití tohoto práva může mít za následek přerušení
nebo ukončení poskytování Služby Crowdberry ze strany Poskytovatele, (iv)
právo kdykoli svůj souhlas odvolat (odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním), (v) právo namítat
proti zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem, (vi) právo na
přenositelnost osobních údajů, (vii) právo podat stížnost vůči Poskytovateli
kontrolnímu orgánu, (viii) právo získat od Poskytovatele potvrzení o tom, zda
se zpracovávají osobní údaje, které se ho (Uživatele) týkají, a pokud tomu tak
je, (ix) právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím, jako účel
zpracování, kategorie získaných údajů a seznam příjemců, kteří je obdrželi.
Uživatel - fyzická osoba - může uplatnit svá práva ve smyslu této části 5
Podmínek zasláním e-mailu na info@crowdberry.eu s informací o tom, že si
uvedené právo (a) uplatňujete.

1.10.

Dozorný orgán ve vztahu k zpracovaní osobních údajú Poskytovatelem je Úřad
pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7, posta@uoou.cz.

1.11.

Den, od kdy má Poskytovatel právo zpracovávat osobní údaje, je 15. 8. 2015.
Poskytovatel je společným provozovatelem ve smyslu čl. 26 Nařízení s
Crowdberry a.s., sídlo: Staromestská 3, UNIQ, 811 03 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 48 236 993, zapsaná v Obchodním registru Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6178/B, která je jedinou mateřskou
společností Poskytovatele.

1.12.

Poskytovatel na webové stránce používá cookies. Používáním webové stránky
Uživatel souhlasí s používáním cookies na webové stránce. Cookies jsou malé
soubory, které si prohlížeč Uživatele stáhne a které zajišťují fungování
některých funkcí webové stránky, například ověření identity Uživatele, odhalení
falešných Uživatelských účtů apod. Uživatel může cookies kdykoliv vymazat ze
svého zařízení prostřednictvím prohlížeče. Vymazáním cookies může dojít
ke zhoršení některých funkcí webové stránky. Kromě cookies Poskytovatel
používá na webové stránce další standardní analytické nástroje na sledování
uživatelského chování na anonymizované bázi.

1.13.

V případě, že Uživatel nebo Společnost na Platformě nebo webstránce
zpřístupní osobní údaje třetích stran prohlašuje a zaručuje se Poskytovateli, že
získal souhlas se zpřístupněním těchto osobních údajů v rozsahu zpřístupnění
v souladu s příslušnými právními předpisy.

Podmínky používání služby Crowdberry verze 1.5

4

