Seznam zpracovatelů osobních údajů
INVESTIKA, investiční společnost, a.s., IČO: 041 58 911, se sídlem Švédská 635/8, Smíchov, 150 00
Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20668
(dále jen „INVESTIKA IS“), jakožto správce osobních údajů, spolupracuje s následujícími kategoriemi
zpracovatelů osobních údajů:










poskytovatelé IT řešení a podpory – obchodní společnosti se sídlem v České republice,
jejichž služby INVESTIKA IS využívá pro účely správy a aktualizace interních systémů, správy
internetových stránek a serverů, jakož i obecné správy hardware, které INVESTIKA IS využívá;
investiční zprostředkovatelé – obchodní společnosti se sídlem v České republice, které na
základě povolení České národní banky vykonávají činnost investičního zprostředkovatele, a
s kterými uzavřela INVESTIKA IS smlouvu o obchodním zastoupení;
poskytovatelé právních služeb – advokátní kanceláře se sídlem, příp. se sídlem organizační
složky v České republice, které poskytují INVESTIKA IS právní poradenství;
účetní, daňoví poradci, auditoři – obchodní společnosti se sídlem v České republice,
s předmětem podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence, daňové poradenství, auditorská činnost, poradenská a konzultační činnost,
zpracování odborných studií a posudků, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona, poskytující služby INVESTIKA IS na základě smluvního vztahu;
vnitřní auditor – obchodní společnost se sídlem v České republice, poskytující poradenské
služby finančním institucím, a to včetně výkonu činnosti vnitřního auditu,
depozitář - obchodní společnost se sídlem v České republice vykonávající činnost depozitáře
v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy.

Informace o konkrétních zpracovatelích jsou k dispozici v sídle INVESTIKA IS. INVESTIKA IS na tomto
místě uvádí pouze informace o kategoriích zpracovatelů osobních údajů, a to z důvodu ochrany
bezpečnosti informačních systémů INVESTIKA IS, včetně zabezpečení osobních údajů, ve vztahu
k nimž je INVESTIKA IS správcem (např. před případným kybernetickým útokem), jakož i z důvodu
ochrany obchodního tajemství INVESTIKA IS a spolupracujících třetích stran.

V Praze dne 28.5.2018
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
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