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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI INTERACTIVE BROKERS GROUP 

 

Ve společnosti Interactive Brokers chápeme, že důvěrnost a zabezpečení osobních údajů („osobní 

údaje“), které s námi sdílíte, jsou důležité. Přidružené subjekty společnosti Interactive Brokers Group 

(společně „IBKR“) jsou zavázány k ochraně utajení osobních údajů, včetně osobních údajů souvisejících 

s jednotlivci, kterými mohou být klienti, zaměstnanci, zástupci, uchazeči o zaměstnání nebo jiní uvnitř 

i mimo IBKR. Z tohoto důvodu jsme vypracovali konkrétní zásady a postupy určené k ochraně soukromí 

vašich osobních údajů. Otevřením účtu u IBKR nebo využitím produktů, služeb a aplikací dostupných 

prostřednictvím IBKR jste dali souhlas ke shromažďování a použití vašich osobních údajů v souladu 

s těmito zásadami ochrany osobních údajů („zásady ochrany osobních údajů“ nebo „zásady“). 

Doporučujeme vám pečlivě si tyto zásady ochrany osobních údajů přečíst. 

 

Tyto zásady vychází je zásad ochrany soukromí a údajů společných pro země, v kterých působíme. 

Účelem těchto zásad je shrnout postupy na ochranu údajů IBKR obecně a seznámit naše klienty, 

potenciální klienty, uchazeče o zaměstnání, návštěvníky webu a jiné třetí osoby se zásadami ochrany 

osobních údajů IBKR, které mohou pro ně platit. 

Tyto zásady jsou specificky směrovány na ty, kteří poskytují osobní údaje IBKR nebo kteří navštíví nebo 

použijí weby, obchodní platformy, softwarovou aplikaci a weby sociálních médií IBKR. 

 

Kdo nese odpovědnost za vaše osobní údaje? 

 

Odpovědnost za osobní údaje, které můžeme shromažďovat způsobem, o kterém je pojednáno níže, 

nesou IBKR. IBKR zahrnují: Interactive Brokers LLC, One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 

United States; IBKR Luxembourg SARL založenou a zaevidovanou v Lucembursku s identifikačním 

číslem B229091, jejíž sídlo je na adrese 4, Rue Robert Stuemper, L-2557 Luxembourg; Interactive 

Brokers (U.K.) Limited, (03958476) společnost s ručením omezeným (PLC) se sídlem na adrese Level 

20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY; a jejich příslušné přidružené subjekty 

(„subjekty IBKR“). Vaše osobní údaje budou výslovně spravovány subjektem IBKR, který vám 

poskytuje služby nebo sdělení. V některých případech budou vaše osobní údaje spravovány více než 

jedním subjektem IBKR. 

 

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje a jaké osobní údaje shromažďujeme? 

 

IBKR shromažďují a zpracovávají osobní údaje od vás. Ty mohou zahrnovat mimo jiné informace: 

 

• poskytnuté během procesu žádosti o účet u IBKR nebo během použití některé z webových 

aplikací IBKR (například vaše jméno, adresu pro elektronickou poštu, telefonní číslo, datum 

narození, DIČ, investiční cíle atd.); 

• získané v důsledku transakcí, které provádíte prostřednictvím systémů IBKR nebo 

v souvislosti se službami nabízenými IBKR (pokud se například účastníte programu debetních 

karet IBKR); 

• přijaté od agentur podávajících zprávy o spotřebitelích; 

• shromážděné prostřednictvím internetových souborů cookies (další informace o našem 

používání souborů cookies viz naše zásady pro soubory cookie). 

 

Jste povinni poskytnout osobní údaje? 



Abyste mohli využít naše služby, poskytnete nám své osobní údaje zcela dobrovolně. Za většiny 

okolností však IBKR nemohou podniknout kroky bez využití určitých vašich osobních údajů, například 

proto, že tyto osobní údaje jsou potřebné ke zpracování vašich pokynů nebo příkazů nebo k tomu, 

abychom vám poskytli přístup k našim službám nebo marketingovým materiálům. Ve většině případů 

bude pro nás nemožné poskytnout vám služby bez příslušných osobních údajů. 

 

Pro jaké účely vaše osobní údaje použijeme? 

 

Vaše osobní údaje můžeme použít pro následující účely („povolené účely“): 

 

• Abychom vám poskytli zprostředkovatelské a jiné služby dostupné na našich platformách 

a/nebo vyřídili dotazy nebo poptávky, které možná máte. 

• Abychom sledovali oprávněné zájmy, včetně provádění, sledování a analyzování svého 

podnikání nebo operací. 

• Abychom prováděli své náborové procesy. 

• Abychom vás kontaktovali (pokud nám nesdělíte, že dáváte přednost tomu, abychom tak 

nečinili) ohledně charakteristik a funkcionality, které vás mohou zajímat. 

• Abychom uzavřeli nebo provedli kontrakty různých druhů. 

• Aby bylo prováděno sledování námi nebo jakoukoli jinou osobou naším jménem s použitím 

různých metod, včetně: (i) použití „inteligentních“ automatizovaných nástrojů pro sledování 

nebo (ii) prostřednictvím náhodného sledování systémů, například systematicky 

prostřednictvím nástrojů pro zaznamenávání elektronické komunikace; (iii) specifického 

sledování systémů, například v souvislosti s vyšetřováními, regulatorními požadavky, žádostmi 

o přístup k subjektu, soudním sporem, rozhodčím řízením nebo mediací, nebo (iv) nástrojů pro 

sledování, agregaci a analýzu dat, které si vyžádají data z různých nesourodých zdrojů dat 

s cílem vyvodit propojení a/nebo detekovat vzorce chování, interakce nebo preference pro 

analýzu (včetně prediktivní analýzy); a/nebo (v) použití jiné podobné sledovací technologie, 

která se může čas od času stát dostupnou. 

• Abychom dodrželi platné zákony nebo nařízení v kterékoli zemi; 

 
Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat pro následující účely po obstarání si vašeho výslovného 

souhlasu v případech, kdy je vyžadován ze zákona: 

 

• Ke komunikaci s vámi prostřednictvím kanálů, které jste schválili, abychom vás průběžně 

informovali o nejnovějších vývojích, oznámeních a jiných informacích o službách, produktech 

a technologiích IBKR. 

• K provádění průzkumů klientů, marketingových kampaní, analýzy trhu nebo propagačních 

činností. 

• K shromažďování informací o vašich preferencích s cílem vytvořit uživatelský profil pro 

personalizaci a podporu kvality naší komunikace a interakce s vámi (například prostřednictvím 

sledování bulletinů nebo analytiky webů). 

 

V případech, kdy je to vyžadováno ze zákona, s ohledem na komunikaci související s marketingem, vám 

tyto informace poskytneme až potom, co vyjádříte výslovný souhlas, a poskytneme vám také možnost, 

abyste jej kdykoli zrušili, pokud si nepřejete od nás dostávat další sdělení související s marketingem. 

Rádi průběžně informujeme své klienty, pracovníky a jiné zájemce o vývojích společnosti, včetně zpráv 

týkajících se IBKR, o kterých věříme, že jsou pro ně zajímavé. Pokud si nepřejete dostávat publikace 

nebo podrobnosti o událostech nebo seminářích, o kterých máme za to, že pro vás mohou být zajímavé, 

dejte nám vědět otevřením tohoto odkazu: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php? f=464. 

V případech, kdy je to vyžadováno ze zákona, nepoužijeme vaše osobní údaje k učinění jakýchkoli 

automatizovaných rozhodnutí, která by měla na vás vliv nebo která by vytvořila jiné profily, než jak je 

popsáno výše. 

V závislosti na tom, pro který z výše uvedených povolených účelů vaše osobní údaje použijeme, můžeme 

vaše osobní údaje zpracovat z jednoho nebo více následujících právních důvodů: 

http://www.interactivebrokers.com/en/index.php


 

• Protože zpracování je nutné pro splnění pokynu klienta nebo jiného kontraktu s vámi nebo vaší 

organizací. 

• Ke splnění svých zákonných povinností (například vést záznamy o důchodech nebo záznamy 

pro daňové účely). 

• Protože zpracování je nutné pro účely našeho oprávněného zájmu nebo oprávněných zájmů 

jakýchkoli příjemců jakožto třetích stran, kteří obdrží vaše osobní údaje, za předpokladu, že 

před těmito zájmy nemají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody. 

• Protože zpracování je dle našeho uvážení účelné nebo nutné a není zakázáno podle zákona 

příslušné jurisdikce. 

 

Zpracování navíc může být založeno na vašem souhlasu v případech, kdy jste nám jej výslovně dali. 

 

S kým sdílíme vaše osobní údaje a za jakých okolností 

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet za následujících okolností: 

 

• Vaše osobní údaje můžeme sdílet mezi subjekty IBKR  důvěrně, jak je dovoleno příslušným 

zákonem, nebo v případech, kdy je to vyžadováno za účelem poskytování produktů nebo služeb 

a pro administrativní, fakturační a jiné podnikové účely. Seznam zemí, v kterých se nacházejí 

subjekty IBKR, lze nalézt na našem webu. 

• Můžeme instruovat poskytovatele služeb v rámci IBKR nebo mimo IBKR, doma nebo 

v zahraničí, aby osobní údaje zpracovali pro povolené účely naším jménem a v souladu s našimi 

pokyny. Pokud například zvolíte předplacení jakýchkoli služeb poskytovaných poskytovatelem 

jakožto třetí stranou uvedeným na seznamu na trhu investorů společnosti Interactive Brokers, 

můžeme tyto informace sdělit poskytovatelům služeb, jak je to pro ně nezbytné k tomu, aby 

poskytli služby, o které jste požádali. IBKR zpravidla vyžadují, aby tito poskytovatelé služeb 

uzavřeli s IBKR smlouvy o utajení, které omezují jejich použití informací, které obdrží. Tyto 

smlouvy zakazují poskytovateli služby použít informace klienta IBKR, které obdrží, jinak než 

k provedení účelů, pro které byly informace sděleny. Pokud je to vyžadováno zákonem, IBKR si 

při zapojování poskytovatelů služeb ponechají kontrolu nad vašimi osobními údaji a zůstanou za 

ně odpovědní a použijí vhodné ochrany k zajištění integrity a zabezpečení vašich osobních údajů. 

• Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi poskytujícími služby v oblastech prevence 

podvodů a trestných činů a se společnostmi poskytujícími podobné služby, včetně finančních 

ústavů, například agentur poskytujících kreditní reference a regulatorních orgánů. 

• Informace o vás můžeme sdělit jakémukoli depozitáři, burze cenných papírů, zúčtovacímu nebo 

vypořádacímu systému, kontrolorovi účtů nebo jinému účastníkovi příslušného systému, 

protistranám, prodejcům, uschovatelům, zprostředkovatelům a dalším subjektům v případech, 

kdy sdělení je přiměřeně určeno pro účel provedení, řízení nebo hlášení transakcí v souvislosti 

s poskytováním našich služeb nebo navázání vztahu s úmyslem takových transakcí. 

• Vaše údaje můžeme sdílet s třetími stranami, aby nám pomohly s provedením našich náborových 

procesů. 

• V souladu s platným zákonem můžeme vaše osobní údaje sdílet se soudy, orgány činnými 

v trestném řízení, regulátory nebo právními zástupci nebo jinými stranami za účelem zřízení, 

uplatnění nebo obhajoby zákonného nebo spravedlivého nároku nebo pro účely procesu 

důvěrného alternativního řešení sporu. 

• Agregované osobní údaje a statistiky můžeme použít také za účelem sledování využití webu, aby 

nám pomohlo rozvíjet svůj web a své služby. 

 

Jinak vaše osobní údaje sdělíme pouze tehdy, když nám nařídíte nebo nám dáte povolení, abychom tak 

učinili, když je nám dovoleno nebo je od nás vyžadováno platným zákonem nebo předpisy nebo soudní 

nebo úřední žádostí, abychom tak učinili, nebo jak je vyžadováno k vyšetřování skutečných podvodných 

nebo trestných činností nebo podezření z těchto činností. 

 

 



Osobní údaje o jiných osobách, které nám poskytnete 

 

Pokud nám poskytnete osobní údaje o někom jiném (například o jednom z vašich členů představenstva 

nebo správní rady nebo zaměstnanců nebo o někom, s kým máte obchodní jednání), musíte zaručit, že jste 

oprávněni nám tyto osobní údaje sdělit a že tyto osobní údaje můžeme bez přijetí jakýchkoli dalších kroků 

shromažďovat, použít a sdělit, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Zejména musíte 

zajistit, aby si příslušná osoba byla vědoma různých záležitostí podrobně popsaných v těchto zásadách ochrany 

osobních údajů, protože se tyto záležitosti týkají dané osoby, včetně naší identity, jak nás kontaktovat, našich 

účelů shromažďování, našich postupů pro sdělování osobních údajů (včetně sdělení příjemcům v zámoří), 

jakéhokoli práva, které může osoba mít na získání přístupu k osobním údajům, a podávání stížností na 

zacházení s osobními údaji a důsledků, pokud osobní údaje nejsou poskytnuty (například naší nemožnosti 

poskytovat služby). 

 

Zachovávání bezpečnosti osobních údajů o vás 

 

V rozsahu vyžadovaném zákonem učiníme vhodná technická a organizační opatření k tomu, abychom 

zachovali utajení a bezpečnost vašich osobních údajů v souladu s našimi interními postupy 

vztahujícími se na ukládání, sdělování osobních údajů a přístup k osobním údajům. Osobní údaje 

mohou být vedeny v našich systémech informačních technologií, v systémech informačních 

technologií našich dodavatelů nebo v papírových pořadačích. 

 

Přenášení vašich osobních údajů mimo evropský hospodářský prostor („EHP“) (pokud se na ně 

vztahuje GDPR) 

 

Pokud jde osobní údaje podléhající obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (General 

Data Protection Regulation – „GDPR“), můžeme vaše osobní údaje přenést mimo EHP pro povolené 

účely, jak je popsáno výše. Může to zahrnovat země, které neposkytují stejnou úroveň ochrany jako 

zákony vaší domovské země (například zákony v rámci EHP nebo Spojených států amerických). 

Zajistíme, aby každé takové mezinárodní přenosy byly provedeny pod podmínkou příslušných nebo 

vhodných bezpečnostních opatření, pokud je to vyžadováno GDPR nebo jinými příslušnými zákony. 

Pokud byste chtěli další informace o těchto bezpečnostních opatřeních, můžete se na nás kdykoli obrátit 

s použitím kontaktních údajů uvedených níže. 

 

Pokud jde o osoby, na které se vztahuje nařízení GDPR, v případě přenosu osobních údajů do zemí 

nebo na území mimo EHP, u kterých Evropská komise neuznává, že nabízejí adekvátní úroveň 

ochrany osobních údajů, zavedli jsme vhodné mechanismy pro přenos osobních údajů k zajištění 

ochrany osobních údajů. 

 

Aktualizace vašich osobních údajů 

 

Pokud se změní kterýkoli z osobních údajů, které jste nám poskytli, například pokud změníte svoji adresu 

pro elektronickou poštu nebo pokud si přejete zrušit jakýkoli požadavek, který jste u nás učinili, dejte nám 

vědět tak, že se obrátíte na služby klientům  IBKR prostřednictvím webu IBKR na adrese 

interactivebrokers.com/help. Neponeseme odpovědnost za žádné ztráty vzniklé z nepřesných, 

neautentických, nedostatečných nebo neúplných osobních údajů, které nám poskytnete. 

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje? 

 

Vaše osobní údaje uchováváme v identifikovatelné podobě v souladu s našimi interními zásadami, které 

stanoví obecné standardy a postupy týkající se uchovávání vašich osobních údajů a zacházení 

a disponování s vašimi osobními údaji. Osobní údaje jsou uchovávány, dokud je to nutné ke splnění 

zákonných, regulatorních a podnikových požadavků. Doby uchovávání se mohou prodloužit, pokud 

jsme povinni uchovat vaše osobní údaje v souvislosti se soudním sporem, vyšetřováními a řízeními. 

 

Další práva pro osoby nebo informace, na které se vztahuje nařízení GDPR 



 

Pokud jde o osoby s trvalým bydlištěm v EHP a v případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány 

subjektem IBKR zřízeným v EHP („osoby na které se toto vztahuje“), máte podle nařízení GDPR 

několik zákonných práv, pokud jde o osobní údaje, které o vás vedeme. Tato práva zahrnují: 

 

• Získání informací týkajících se zpracování vašich osobních údajů a přístupu k osobním 

údajům, které o vás vedeme. Pamatujte na to, že mohou existovat okolnosti, za kterých jsme 

oprávněni odmítnout žádosti o přístup ke kopiím osobních údajů (zejména informacím, které 

podléhají zákonnému odbornému zvláštnímu oprávnění). 

• Požadování, abychom vaše osobní údaje opravili, pokud jsou nepřesné nebo neúplné. 

• Požadování, abychom vaše osobní údaje za určitých okolností vymazali. Pamatujte na to, že 

mohou existovat okolnosti, kdy nás požádáte o vymazání vašich osobních údajů, ale my jsme 

ze zákona oprávněni je uchovávat. 

• Vznesení námitky a požadování, abychom za určitých okolností své zpracování vašich 

osobních údajů omezili. Opět, mohou existovat okolnosti, kdy vznesete námitku nebo nás 

požádáte, abychom své zpracování vašich osobních údajů omezili, ale my jsme ze zákona 

oprávněni tuto žádost odmítnout. 

• Odvoláním vašeho souhlasu, i když za určitých okolností může být v souladu se zákonem, 

abychom pokračovali ve zpracovávání bez vašeho souhlasu, pokud máme jiný zákonný důvod 

(jiný než souhlas), abychom tak činili. 

 

Abychom posílili a podpořili dodržování zásad ochrany údajů a soukromí a pochopení těchto zásad, určili 

jsme pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si přejete učinit cokoli z výše uvedeného, zašlete 

e-mail na adresu dpo@interactivebrokers.com . 

 

Můžeme požadovat, abyste prokázali svoji identitu tak, že nám poskytnete kopii platného průkazu 

totožnosti, abychom splnili své povinnosti zabezpečení a zamezili neoprávněnému sdělení údajů. 

Vyhrazujeme si právo účtovat vám přiměřený administrativní poplatek za jakékoli zcela zřejmě 

neopodstatněné nebo nadměrné požadavky týkající se vašeho přístupu k vašim údajům a za každé další 

kopie osobních údajů, které od nás budete požadovat. 

 

Zvážíme každé požadavky nebo stížnosti, které obdržíme, a včas vám dáme odpověď. Pokud nebudete 

s naší odpovědí spokojeni, můžete svoji stížnost předat příslušnému regulačnímu subjektu ochrany 

soukromí. Podrobné údaje o vašem příslušném regulačním subjektu vám poskytneme na požádání. 

 

Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů 

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 11. listopadu 2019. Vyhrazujeme si 

právo tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času aktualizovat a změnit, například aby v nich byly 

promítnuty každé změny způsobu, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, nebo měnící se zákonné 

požadavky. V případě jakýchkoli takových změn zveřejníme změněné zásady ochrany osobních údajů na 

našem webu nebo je zveřejníme jiným způsobem. Změny nabudou platnosti, jakmile budou zveřejněny 

na našem webu. 

 

Jak se na nás obrátit 

 

Uvítáme vaše názory na náš web a na naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud máte k těmto zásadám 

jakékoli dotazy, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese 

dpo@interactivebrokers.com nebo na služby klientům společnosti IB prostřednictvím webu IB na adrese 

interactivebrokers.com/help. 
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