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ZMLUVA S PREDPLATITEĽOM GLOBÁLNYCH 
INFORMAČNÝCH SLUŽIEB 

 

Touto zmluvou s predplatiteľom („zmluva“), zo dňa ______________ („dátum nadobudnutia 

účinnosti“), medzi spoločnosťou Global Financial Information Services GmbH („GFIS“), 

Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland (Švajčiarsko), a nižšie podpísaným predplatiteľom 

(„predplatiteľ“) sa riadi predplatné predplatiteľa („predplatné“) trhových údajov alebo iných 

informácií dostupných prostredníctvom spoločnosti GFIS, vrátane cenových ponúk, ponúk, cien, 

sadzieb, ďalších obchodných a informatívnych údajov, vrátane informácií od nich odvodených, 

distribuovaných alebo sprístupnených prostredníctvom spoločnosti GFIS (spoločne „údaje“).   

  
  

1. Licencia s obmedzenou lehotou trvania, nevýhradná, neprevoditeľná: S výhradou podmienok tejto 

zmluvy spoločnosť GFIS udeľuje predplatiteľovi a predplatiteľ prijíma, za podmienok uvedených 

nižšie, nevýhradnú neprevoditeľnú licenciu počas trvania zmluvy na prijímanie a používanie údajov, 

ako je stanovené v tejto zmluve. 

 

 

2. Profesionálny alebo neprofesionálny používateľ trhových údajov: Predplatiteľ bude povinný poskytnúť 

určité informácie na určenie, či spĺňa definíciu neprofesionálneho predplatiteľa alebo profesionálneho 

predplatiteľa. Predplatiteľ súhlasí s poskytnutím presných informácií a okamžitým informovaním 

spoločnosti GFIS v prípade zmeny v informáciách predplatiteľa alebo v statuse predplatiteľa ako 

profesionálneho alebo neprofesionálneho používateľa trhových údajov. 

 

1. V prípadne neprofesionálnych predplatiteľov je licencia na údaje poskytovaná iba na osobné 

použitie. Vyhlásením spoločnosti GFIS, že predplatiteľ je neprofesionálny predplatiteľ, alebo 

pokračovaním v prijímaní údajov za sadzbu pre neprofesionálneho predplatiteľa predplatiteľ 

potvrdzuje spoločnosti GFIS, že spĺňa definíciu neprofesionálneho predplatiteľa. Predplatiteľ 

okamžite splní primeranú žiadosť od spoločnosti GFIS o informácie týkajúce sa prijatia, 

spracovania, zobrazenie a redistribúcie údajov neprofesionálnym predplatiteľom. 

 

2. V prípade profesionálnych predplatiteľov je licencia na údaje poskytovaná na interné použitie 

podniku a/alebo osobné použitie predplatiteľa. Na požiadanie profesionálny predplatiteľ sprístupní 

svoje priestory spoločnosti GFIS alebo jej zástupcovi na fyzickú kontrolu záznamov 

profesionálneho predplatiteľa týkajúcich sa použitia údajov alebo prístupu k údajom, všetko 

v primeraných časoch, na primerané upozornenie, s cieľom overiť dodržiavanie tejto zmluvy.  

 

 

3. Vlastné údaje: Predplatiteľ potvrdzuje a súhlasí, že spoločnosť GFIS a/alebo dodávatelia údajov ako 

tretia strana (jednotlivo „dodávateľ údajov“) majú k údajom vlastnícke práva. Údaje zostanú 

majetkom spoločnosti GFIS a/alebo dodávateľov údajov a všetky práva duševného vlastníctva 

spojené s údajmi zostanú stále zverené výhradne spoločnosti GFIS a/alebo dodávateľovi údajov. 

Predpokladá sa, že ani spoločnosť GFIS, ani dodávateľ údajov sa nezriekli žiadnej svojej majetkovej 

účasti na údajoch alebo právach duševného vlastníctva náležiacich k údajom v dôsledku 

poskytovania údajov predplatiteľovi.  

 

 

4. Používanie údajov: Predplatiteľ súhlasí s tým, že nebude predávať, prenajímať, reprodukovať, 

distribuovať alebo komerčne využívať údaje žiadnym spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti 

GFIS a príslušného dodávateľa údajov. Predplatiteľ výslovne súhlasí s tým, že nevyužije ani nepovolí 

inej osobe využiť údaje na účely (i) vytvorenia odvodených dátových produktov založených na 

údajoch alebo odvodených z údajov, (ii) stanovenia akejkoľvek ceny alebo dospenia k akejkoľvek 
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cene, vrátane vyrovnávacích cien, pre kontrakty na deriváty, kontrakty pre opcie na derivát alebo 

podobné nástroje na deriváty obchodované na burze a (iii) vytvorenia indexu alebo indexov, (iv) pre 

akékoľvek iné odvodené diela, ktoré budú rozšírené, zverejnené alebo inak použité externe. 

Predplatiteľ bude mať prístup k údajom a bude ich využívať výhradne v súlade s platnými zákonmi, 

predpismi a nariadeniami („platné zákony“).  

  

 

5. Spoločnosť GFIS si vyhradzuje právo ukončiť prístup k všetkým údajom alebo ktorejkoľvek ich časti, 

kedykoľvek podľa svojho uváženia, zmeniť časy prenosu a dodací termín a taktiež rýchlosti prenosu, 

protokoly poskytnutých údajov, formát a obsah poskytnutých údajov. 

  

 

6. Spoločnosť GFIS bude ďalej oprávnená odložiť prístup k údajom alebo v ňom nepokračovať 

s okamžitým účinkom, ak predplatiteľ poruší podmienky tejto zmluvy, čo môže zahŕňať prípady, keď 

predplatiteľ údaje využije v rozpore s touto zmluvou.  

  

 

7. Predplatiteľovi nie je dovolené preniesť alebo oznámiť údaje tretím stranám, okrem prípadov 

povolených v tomto dokumente alebo ako je potrebné na splnenie platných zákonov. 

 

 

8. Obdobie platnosti a ukončenie: Táto zmluva začína v deň účinnosti a bude pokračovať v mesačných 

intervaloch pri platných poplatkoch až do jej ukončenia predplatiteľom alebo spoločnosťou GFIS 

takto: 

 

1. Predplatiteľ musí dať spoločnosti GFIS výpoveď s výpovednou lehotou 30 dní, pričom ukončenie 

bude účinné ku koncu kalendárneho mesiaca. 

 

2. Spoločnosť GFIS môže túto zmluvu ukončiť kedykoľvek oznámením predplatiteľovi. Spoločnosť 

GFIS môže túto zmluvu ukončiť okamžite s oznámením alebo bez oznámenia predplatiteľovi 

v prípade, že predplatiteľ poruší ktorúkoľvek podmienku tejto zmluvy (v tomto prípade predplatiteľ 

okamžite stratí právo dostať údaje za aktuálny mesiac predplatného a za všetky budúce mesiace 

predplatného). 

  

 

9. Poplatky a automatická fakturácia: Predplatiteľ zaplatí spoločnosti GFIS poplatky v súlade 

s harmonogramom poplatkov aktuálnym v danom čase na webe spoločnosti GFIS (www.gfis.info) za 

právo na prístup a používanie údajov plus platné dane (spoločne „poplatky“). Spoločnosť GFIS si 

vyhradzuje právo účtovať poplatky kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu, avšak kedykoľvek je to 

primerane vykonateľné (t. j. za predpokladu, že predajcovia trhových údajov ako tretia strana a burzy 

včas informujú spoločnosť GFIS o svojich zmenách príslušných poplatkov). Spoločnosť GFIS sa 

vynasnaží predplatiteľa o tejto zmene informovať aspoň 30 dní dopredu, pričom zmena bude účinná 

na konci kalendárneho mesiaca. 

 

1. Poplatky budú predplatiteľovi účtované automaticky každý mesiac v prvý deň mesiaca („dátum 

platby“). Predplatiteľ splnomocňuje ________________ na odčítanie poplatkov zo 

sprostredkovateľského účtu predplatiteľa v ___________________. Ak ________________ 

nemôže poplatky odčítať, potom predplatiteľ poplatky zaplatí spoločnosti GFIS do 30 dní od 

prijatia faktúry. Spoločnosť GFIS môže stanoviť neskorší poplatok v sadzbe jedno percento (1 %) 

mesačne zo všetkých splatných súm nezaplatených do tridsiatich (30) dní od dátumu faktúry 

spoločnosti GFIS, až do dátumu platby. Nezaplatenie súm pri splatnosti predplatiteľom znamená 

závažné porušenie. Navyše k všetkým ostatným právam a nápravám dostupným spoločnosti 
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GFIS podľa zákona alebo podľa spravodlivosti môže spoločnosť GFIS taktiež odložiť dodávku 

údajov alebo ktorékoľvek ich zložky, pokým suma zostane po tejto lehote tridsiatich (30) dní 

nezaplatená. Predplatiteľ zaplatí platné dane, okrem iného vrátane DPH, poplatkov alebo daní od 

zahraničných alebo domácich národných, štátnych, provinciálnych alebo miestnych vládnych 

orgánov alebo sekcií, týkajúce sa poskytnutia údajov. 

 

2. Predplatiteľ potvrdzuje, že všetky poplatky sú po zaplatení nevratné (okrem zdvojených platieb 

a iných zrejmých chýb). 

 

3. Všetky platby splatné spoločnosti GFIS (alebo pridruženej osobe spoločnosti GFIS) podľa tejto 

zmluvy budú uskutočnené vo švajčiarskych frankoch alebo inej mene dohodnutej spoločnosťou 

GFIS a predplatiteľom. 

 

 

10. Informácie o zabezpečení a prístup: Predplatiteľ si obstará meno používateľa a/alebo heslo alebo iný 

zabezpečovací kód alebo zariadenie (spoločne „informácie o zabezpečení“) na prístup k údajom. 

Predplatiteľ súhlasí s tým, že bude zachovávať mlčanlivosť o informáciách o zabezpečení a svoje 

informácie o zabezpečení neoznámi tretím stranám. Predplatiteľ môže mať prístup k predplatnému 

prostredníctvom iba jedného počítača alebo mobilného zariadenia súčasne pripojeného na internet. 

V prípade straty alebo odcudzenia informácií o zabezpečení alebo možnosti ich zneužitia 

akýmkoľvek spôsobom sa predplatiteľ zaväzuje okamžite informovať spoločnosť GFIS.  

  

 

11. Žiadne odporúčanie na nákup alebo predaj cenných papierov: Žiadne údaje nepredstavujú 

odporúčanie od spoločnosti GFIS alebo vyžiadanie objednávky alebo právnu, finančnú alebo 

investičnú radu spoločnosti GFIS na nákup alebo predaj cenného papiera alebo iného investičného 

produktu. 

  

 

12. Žiadna záruka akéhokoľvek druhu v súvislosti s údajmi, obmedzenie zodpovednosti: 

 

1. PREDPLATITEĽ SÚHLASÍ S TÝM, ŽE ÚDAJE SÚ POSKYTOVANÉ TAK, AKO SÚ, AKO SÚ 

K DISPOZÍCII BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. PREDPLATITEĽ SÚHLASÍ S TÝM, ŽE 

SPOLOČNOSŤ GFIS A JEJ PRIDRUŽENÉ OSOBY (VRÁTANE ICH PRÍSLUŠNÝCH 

VLASTNÍKOV, RIADITEĽOV, VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, ZAMESTNANCOV ALEBO 

SPLNOMOCNENCOV) A DODÁVATEĽ AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV A JEHO PRIDRUŽENÉ 

OSOBY (VRÁTANE ICH PRÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKOV, RIADITEĽOV, VEDÚCICH 

PRACOVNÍKOV, ZAMESTNANCOV ALEBO SPLNOMOCNENCOV) NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE 

ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU – VÝSLOVNÉ, MLČKY PREDPOKLADANÉ ALEBO 

ŠTATUTÁRNE, POKIAĽ IDE O ÚDAJE ALEBO ICH PRENOS, VČASNOSŤ, PORADIE, 

PRESNOSŤ ALEBO ÚPLNOSŤ, OKREM INÉHO VRÁTANE MLČKY PREDPOKLADANÝCH 

ZÁRUK ALEBO ZÁRUK PREDAJNOSTI, KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY 

ÚČEL ALEBO POUŽITIE ALEBO NEPORUŠENIE, A TÝCH, KTORÉ VZNIKNÚ ZO ZÁKONA 

ALEBO INAK V ZMYSLE ZÁKONA ALEBO Z PRIEBEHU KONANIA ALEBO VYUŽITIA 

OBCHODU. 

 

2. PREDPLATITEĽ SÚHLASÍ S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ GFIS A JEJ PRIDRUŽENÉ OSOBY 

(VRÁTANE ICH PRÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKOV, RIADITEĽOV, VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, 

ZAMESTNANCOV ALEBO SPLNOMOCNENCOV) A KTORÝKOĽVEK DODÁVATEĽ ÚDAJOV A 

JEHO PRIDRUŽENÉ OSOBY (VRÁTANE ICH PRÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKOV, RIADITEĽOV, 

VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, ZAMESTNANCOV ALEBO SPLNOMOCNENCOV) NEBUDÚ 

ZODPOVEDNÍ VOČI PREDPLATITEĽOVI ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA 

NEPRESNÉ ALEBO NEÚPLNÉ ÚDAJE ALEBO INÉ TRHOVÉ INFORMÁCIE DODANÉ 

PREDPLATITEĽOVI, ANI ZA OMEŠKANIE, PRERUŠENIE, CHYBY ALEBO OPOMENUTIE PRI 

ICH DODANÍ, ANI ZA PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ 
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ŠKODY VZNIKNUTÉ Z UVEDENÝCH NEPRESNOSTÍ, OMEŠKANÍ, PRERUŠENÍ, CHÝB 

ALEBO OPOMENUTÍ ALEBO AKÉHOKOĽVEK ÚDAJA ALEBO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH 

PODĽA TEJTO ZMLUVY ALEBO V SÚVISLOSTI S ŇOU.  

 

3. AK BY PREDCHÁDZAJÚCE ZRIEKNUTIE SA PRÁV A ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI 

ALEBO ICH ČASTI MALO BYŤ POVAŽOVANÉ ZA NEPLATNÉ ALEBO NEÚČINNÉ, 

KUMULATÍVNA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GFIS A JEJ PRIDRUŽENÝCH OSÔB 

(VRÁTANE ICH PRÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKOV, RIADITEĽOV, VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, 

ZAMESTNANCOV ALEBO SPLNOMOCNENCOV) A DODÁVATEĽA ÚDAJOV A JEHO 

PRIDRUŽENÝCH OSÔB (VRÁTANE ICH PRÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKOV, RIADITEĽOV, 

VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, ZAMESTNANCOV ALEBO SPLNOMOCNENCOV) 

NEPREKROČILI PRIAMU VÝŠKU STRATY ALEBO ŠKODY (OKREM NEPRIAMYCH ALEBO 

NÁSLEDNÝCH STRÁT ALEBO ŠKÔD AKÉHOKOĽVEK DRUHU) ALEBO SÚHRNNÉ 

POPLATKY ZAPLATENÉ PREDPLATITEĽOM SPOLOČNOSTI GFIS ZA OBDOBIE 

TRIDSIATICH (30) DNÍ PRED UDALOSŤOU, KTORÁ DALA VZNIKNÚŤ NÁROKU 

PREDPLATITEĽA, PODĽA TOHO, ČO JE NIŽŠIE. 

  

4. PREDPLATITEĽ POTVRDZUJE A SÚHLASÍ S TÝM, ŽE ANI ÚDAJE, ANI AKÉKOĽVEK 

INFORMÁCIE OBSTARANÉ SPOLOČNOSŤOU GFIS ALEBO JEJ PROSTREDNÍCTVOM NIE 

SÚ URČENÉ NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ, FINANČNEJ, DAŇOVEJ ALEBO PRÁVNEJ 

RADY. 

 

5. PREDPLATITEĽ POTVRDZUJE, ŽE MÁ ZVLÁŠTNE SCHOPNOSTI A ZNALOSTI FINANČNÝCH 

TRHOV A PRI POUŽITÍ ÚDAJOV VŽDY VYUŽÍVA SVOJ VLASTNÝ ÚSUDOK A ROBÍ TAK 

S OHĽADOM NA INFORMÁCIE DOSTUPNÉ ALEBO OD NEJ ZÍSKANÉ.  

 

 

13. Náhrada škody: Predplatiteľ zaistí a bude kryť spoločnosť GFIS a dodávateľa údajov a každú z ich 

pridružených osôb a príslušných riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, splnomocnencov 

a poskytovateľov licencie pred a proti každému nároku, škode, strate, zodpovednosti, nákladom 

a/alebo výdavkom (okrem iného vrátane primeraných poplatkov advokáta a nákladov), ktoré priamo 

alebo nepriamo vzniknú (a) z použitia údajov predplatiteľom alebo (b) nedodržaním alebo porušením 

ktorejkoľvek podmienky tejto zmluvy predplatiteľom alebo sú týmto použitím alebo nedodržaním 

alebo porušením spôsobené. 

 

 

14. Vyššia moc: Okrem platobných záväzkov predplatiteľa sa nebude predpokladať to, že spoločnosť 

GFIS alebo predplatiteľ neplnia ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo sú zodpovední za 

omeškanie, neplnenie alebo prerušenie služieb vyplývajúce priamo alebo nepriamo z vyššej moci, 

civilnej alebo vojenskej právomoci, občianskeho nepokoja, vojny, štrajkov, požiarov, iných katastrof, 

prerušenia dodávky energie alebo inej príčiny mimo jeho primeranej kontroly.  

 

 

15. Rôzne: 

 

1. Každý z dodávateľov údajov a každá z pridružených spoločností spoločnosti GFIS sú určenou 

oprávnenou osobou tejto zmluvy ako tretia strana a môžu vymáhať všetky práva a povinnosti 

obsiahnuté v tejto zmluve vo svoj prospech. 

 

2. Táto zmluva obsahuje konečnú a úplnú dohodu medzi stranami týkajúcu sa vášho predplatného 

a nahradzuje všetky predchádzajúce a súdobé ústne alebo písomné zmluvy týkajúce sa vášho 

použitia predplatného. 
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3. Spoločnosť GFIS môže túto zmluvu kedykoľvek zmeniť zverejnením upravenej zmluvy na svojom 

webe a upozorniť predplatiteľa na zmeny. Predpokladá sa, že predplatiteľ prijal zmeny, ak nedal 

výpoveď v najbližšom možnom termíne ukončenia podľa článku 8 tejto zmluvy. Inak táto 

zmenená zmluva nadobudne účinnosť okamžite po zverejnení. Použitie predplatného 

predplatiteľom po tom, čo zmenená zmluva nadobudne účinnosť, bude znamenať prijatie 

zmenenej zmluvy. 

 

 

4. Túto zmluvu môže spoločnosť GFIS postúpiť bez predchádzajúceho upozornenia akékoľvek tretej 

strane po dohode tejto tretej strany o splnení povinností spoločnosti GFIS podľa tejto zmluvy. 

Túto zmluvu nemôže postúpiť predplatiteľ. 

 

5. Nasledovné ustanovenia budú trvať aj po ukončení tejto zmluvy: články 3, 4, 7, 12, 13, 15a, 15b, 

15e, 16 a 17 a 18. 

 

6. Ak ktorákoľvek časť alebo ustanovenie tejto zmluvy budú považované za nezákonné alebo 

nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcej časti zmluvy.  

 

 

16. Záväzok mlčanlivosti: Každá strana potvrdzuje, že dôverné informácie týkajúce sa podnikania druhej 

strany môžu byť oznámené druhej strane podľa tejto zmluvy. Každá strana sa zaväzuje zachovávať 

dôvernosť týchto informácií a neoznámiť ich tretej strane alebo ich použiť na akýkoľvek iný účel než 

plnenie tejto zmluvy.  

 

 

17. Zásady ochrany osobných údajov: 

 

1. Každé osobné údaje odoslané predplatiteľom do spoločnosti GFIS budú podliehať Zásadám 

ochrany osobných údajov spoločnosti GFIS, ktoré je možné nájsť na webe spoločnosti GFIS. 

Predplatiteľ potvrdzuje prijatie Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti GFIS. Predplatiteľ 

súhlasí so sledovaním revízií Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti GFIS na webe 

spoločnosti GFIS. 

 

2. Spoločnosť GFIS bude konať ako prevádzkovateľ osobných údajov predplatiteľa v zmysle zákona 

o ochrane osobných údajov. Spoločnosť GFIS a jej pridružené osoby môžu použiť, uložiť, 

oznámiť, preniesť alebo inak spracovať („spracovať“) informácie, vrátane osobných informácií, 

napríklad meno, adresu alebo vek („osobné informácie“) poskytnuté predplatiteľom alebo jeho 

riaditeľmi, vedúcimi pracovníkmi, zamestnancami, združenými osobami, splnomocnencami, 

správcami majetku, obchodníkmi alebo zástupcami spoločnosti GFIS a/alebo jeho pridruženými 

osobami na základe tejto zmluvy alebo inak získané spoločnosťou GFIS a/alebo jej pridruženými 

osobami od vyššie uvedených v súlade s platným zákonom a v rozsahu povolenom platným 

zákonom, napríklad švajčiarskym federálnym zákonom o ochrane osobných údajov z 19. júna 

1992 a všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 (spoločne „zákon 

o ochrane osobných údajov“) a na nasledovné účely:  

1. s cieľom spravovať túto zmluvu; 

 

2. na poskytovanie služieb predplatiteľovi;  

 

3. na účely marketingu finančných služieb a výrobkov od spoločnosti GFIS;  
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4. na štatistické účely a na výskum trhu a produktovú analýzu a na vývoj 

a zlepšovanie produktov a služieb; 

 

5. na vymáhanie alebo použitie zmluvy a/alebo iných zmlúv a/alebo na ochranu 

majetku alebo práv spoločnosti GFIS a/alebo jej pridružených osôb a na 

obranu možného nároku; 

 

6. na účely zamedzenia praniu špinavých peňazí, terorizmu, podvodu alebo 

iným trestným činom a/alebo zneužitiu služieb spoločnosti GFIS a/alebo jej 

pridružených osôb a na ich zisťovanie;  

 

7. z času na čas na splnenie právnej, regulačnej požiadavky alebo požiadavky 

dobrej praxe, pochádzajúceho či už zo Spojeného kráľovstva, alebo 

odinakadiaľ (okrem iného vrátane Spojených štátov amerických), a na 

splnenie našich povinností podľa zmluvy o podávaní správ uzavretej 

s daňovým úradom alebo finančným úradom alebo úradmi alebo 

 

8. na kontaktovanie predplatiteľa v súlade s týmto článkom (a podľa neho) ((1) – 

(8) spoločne „účely“).  

  

3. Na tieto účely môžu spoločnosť GFIS a/alebo jej pridružené osoby preniesť alebo oznámiť 

(„oznámenie“) osobné údaje za podmienok stanovených v článku 18 (e): 

 

1. pripojenej spoločnosti, bez ohľadu na jej umiestnenie vo svete; 

 

2. osobe alebo organizácii konajúcej menom spoločnosti GFIS a/alebo niektorej 

z jej pridružených osôb alebo najatej spoločnosťou GFIS a/alebo niektorou 

z jej pridružených osôb s cieľom plniť alebo pomôcť pri plnení jej služieb alebo 

im poskytovať poradenstvo, za predpokladu, že na daný účel im bude 

poskytnutý iba prístup k príslušným údajom; 

 

3. protistranám, prostredníkom a iným osobám, kde oznámenie je primerane 

určené na účel uskutočnenia zmluvy, a 

 

4. akejkoľvek inej osobe, ktorej je spoločnosti GFIS a/alebo niektorej z jej 

pridružených osôb povolené delegovať ktorúkoľvek z ich príslušných funkcií. 

 

4. Prijatím tejto zmluvy predplatiteľ slobodne súhlasí s procesom a oznámením osobných údajov 

a súhlasí s obstaraním tohto súhlasu od jeho riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, 

spoločníkov, splnomocnencov, správcov majetku, obchodníkov a zástupcov. Predplatiteľ taktiež 

súhlasí s tým, že účely je možné zmeniť a zaradiť do nich ďalšie použitia, prenosy alebo 

oznámenia osobných údajov po oznámení predplatiteľovi. 

 

5. Predplatiteľ rozumie a prijíma, že osobné údaje alebo akékoľvek iné informácie alebo dokumenty 

týkajúce sa predplatiteľov, ktoré sa oznámia, prenesú alebo spracujú podľa tejto zmluvy, je 

možné zaslať mimo Švajčiarska a EHS a/alebo osobám alebo subjektom, ktoré nepodliehajú 

rovnakým právnym alebo regulačným požiadavkám týkajúcim sa ochrany údajov, aké sú 

stanovené švajčiarskym alebo európskym právom. Tieto oznámenia môžu zahŕňať uloženie 

v zámorí a ďalší prenos, spracovanie a použitie osobných údajov v zámorí a oznámenie tretím 

osobám. V prípade prenosu osobných údajov do krajín alebo na územia mimo Švajčiarska 

a EHS, ktoré nie sú uznané Európskou komisiou ako ponúkajúce zodpovedajúcu úroveň ochrany 
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údajov, spoločnosť GFIS a jej pridružené osoby zaviedli príslušné mechanizmy pre prenos 

údajov, najmä zmluvné doložky, na zaistenie ochrany osobných údajov v súlade so zákonom na 

ochranu osobných údajov. Podrobné údaje o mechanizme prenosu údajov je možné získať 

kontaktovaním kancelárie pre ochranu osobných údajov spoločnosti GFIS na adrese 

dpo@gfis.com.  

 

6. Spoločnosť GFIS a jej pridružené osoby uchovávajú osobné údaje v identifikovateľnej podobe 

v súlade s našimi zásadami. Osobné údaje sa uchovávajú na čas, po ktorý je to nutné na 

splnenie právnych, regulačných a obchodných požiadaviek. Časy uchovávania je možné predĺžiť, 

ak sú spoločnosť GFIS alebo jej pridružené osoby povinné chrániť osobné údaje v súvislosti so 

súdnym sporom, vyšetrovaniami a inými konaniami. V rozsahu stanovenom platnými zákonmi má 

predplatiteľ právo požadovať prístup k osobným údajom predplatiteľa a na ich opravu alebo 

vymazanie, na obstaranie obmedzenia spracovania osobných údajov, na vznesenie námietky 

proti spracovaniu osobných údajov a na prenositeľnosť údajov. Predplatiteľ má právo súhlas 

kedykoľvek odvolať, v súlade s platnými zákonmi. S cieľom výkonu práv na ochranu údajov by sa 

mal predplatiteľ obrátiť na kanceláriu pre ochranu údajov spoločnosti GFIS na adrese 

dpo@gfis.com. Predplatiteľ môže taktiež vzniesť sťažnosť na dozornom orgáne na ochranu 

osobných údajov, ak sa domnieva, že osobné údaje boli spracované s porušením platných 

zákonov a spoločnosť GFIS a jej pridružené osoby toto porušenie nenapravili k primeranej 

spokojnosti predplatiteľa.  

  

  

18. Zmierovacie konanie: 

 

1. Spor, rozpor alebo nárok vzniknuté z tejto zmluvy alebo týkajúce sa tejto zmluvy, vrátane jej 

vytvorenia, výkladu, porušenia alebo ukončenia, vrátane toho, či uplatnené nároky je možné riešiť 

zmierovacím konaním, bude riešený zmierovacím konaním v súlade so švajčiarskymi pravidlami 

medzinárodnej arbitráže Inštitúcie pre arbitráž švajčiarskych komôr („švajčiarske pravidlá“) 

platnými k dátumu, kedy bude oznámenie o zmierovacom konaní predložené v súlade s týmito 

pravidlami. Súd bude pozostávať z troch rozhodcov pri spore zahŕňajúcom viac než 10 miliónov 

CHF a pri spore zahŕňajúcom menej než 10 miliónov CHF bude zmierovacie konanie viesť jediný 

rozhodca. Strany sa dohodnú na rozhodcoch podľa týchto švajčiarskych pravidiel. Sídlom 

zmierovacieho konania bude ________________. Táto zmluva a práva strán podľa nej sa budú 

riadiť a budú vykladané v súlade so zákonmi Švajčiarska, okrem konfliktu alebo voľby právnych 

pravidiel. Jazyk, ktorý sa použije pri zmierovacích konaniach, bude angličtina. Rozsudok o výroku 

udelený rozhodcom alebo rozhodcami môže byť zapísaný na súde s príslušnou jurisdikciou. 

 

2. Strany sú povinné zachovávať dôvernú povahu zmierovacieho konania a výroku, vrátane utajenia 

vypočutia a všetkých predložených dokumentov a výpovedí poskytnutých v súvislosti s nimi, 

okrem toho, čo môže byť nutné na prípravu na vypočutie alebo vedenie vypočutia pri 

zmierovacom konaní vo veci samotnej, alebo okrem toho, čo môže byť nutné v súvislosti so 

žiadosťou súdu o predbežné opatrenie, právnym spochybnením výroku alebo jeho vymáhaním, 

alebo ak zákon alebo súdne rozhodnutie nevyžadujú niečo iné.  
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