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HSBC Global Investment Funds 
(dále jen „HSBC GIF“)

Investiční společnost s variabilním kapitálem 

16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Lucemburk 
Velkovévodství lucemburské 

Lucemburský obchodní rejstřík (R.C.S). Lucemburk, č. B 25 087 

Lucemburk, 13. únor 2020 

Informace o ochraně soukromí 

Jak sbíráme a používáme vaše osobní informace 

Jakožto investor nebo potenciální investor ve fondu HSBC Global Investment Funds („fond“); můžeme 

sbírat a používat osobní údaje o vás nebo o osobách spojených s vámi; tyto informace mohou zahrnovat 
zejména vaše ředitele, zaměstnance nebo zástupce, jednatele nebo nominální vlastníky a akcionáře. 

Toto oznámení vysvětluje, jak tyto informace použijeme, s kým bychom je mohli sdílet a jaké kroky 

podnikneme, abychom zajistili jejich důvěrnost a bezpečí. Platnost tohoto oznámení přetrvává i poté, 
co vaše smlouva s námi (nebo vaše investice ve fondu) skončí. 

Toto oznámení se vztahuje na všechny osobní údaje, které od vás obdržíme (včetně veškerých 

osobních údajů, které jsou poskytnuty ve spojení s vaším účtem jako informací zadanou do registru 
akcionářů), vytvoříme nebo získáme z jiných zdrojů, a vysvětluje, jakým způsobem je budeme využívat. 
Jestliže jsme vám poskytli samostatné nebo další informace o tom, jak sbíráme a používáme vaše 

osobní údaje pro konkrétní produkt nebo službu, dané podmínky budou pro předmětnou službu platit i 
nadále. Jestliže interagujete s HSBC v jiném kontextu například jako bankovní zákazník nebo v zemi 

mimo EU, u takových interakcí budou platit samostatné podmínky. 

Důležité je, abyste si udělali dostatek času na přečtení a porozumění tomuto oznámení, jak budeme 
používat osobní údaje vztahující se k vám, vašim ředitelům, zaměstnancům nebo zástupcům, 

jednatelům nebo nominálním vlastníkům a akcionářům, ve vztahu k těmto osobním údajům. 

Než začneme 

Kdykoli řekneme ‚vy‘ nebo ‚vaše‘, znamená to kteroukoli osobu, která s námi jedná, včetně osob 

spojených s vámi, zejména jde o vaše ředitele, zaměstnance nebo zástupce, jednatele nebo nominální 
vlastníky a akcionáře. Toto oznámení se vztahuje pouze na fyzické osoby a ne na informace, které 

souvisejí výhradně s právnickými osobami, jako jsou společnosti, trusty nebo penzijní fondy. 

Kdykoli řekneme ‚my‘ nebo ‚naše‘, zahrnuje to investiční fondy HSBC Investment Funds (Luxembourg) 
S.A. (“HIFL”), fond a jiné společnosti v rámci skupiny HSBC Group včetně investičních poradců, 
distributorů fondu a lucemburské pobočky banky HSBC Bank plc., která jedná jako depozitář fondu a 
centrální správní agent. Pro účely nařízení (EU) z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob s ohledem 
na zpracování osobních údajů a volný pohyb těchto údajů („GDPR“) jsou HIFL a fond společní správci 
ve vztahu k vašim údajům. 

Jaké údaje sbíráme 

Informace, které o vás sbíráme nebo máme, mohou pocházet z různých zdrojů. Mohou zahrnovat 

informace vztahující se ke kterémukoli z našich investičních produktů nebo služeb (včetně veškerých 
informací vztahujících se k produktům, o které jste žádali nebo které jste měli v držení dříve) nebo 
informací, které generujeme za účelem zlepšování našich služeb a za účelem řízení, správy a 

rozhodování o vašem účtu. Některé údaje přicházejí přímo od vás ve spojení s vaší investicí nebo 
potenciální investicí do fondu. Některé mohou přicházet od jiných společností HSBC. Některé můžeme 

získat z veřejně dostupných zdrojů, ke kterým máme přístup v souladu se zákonem. Některé mohou 
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přicházet od jiných stran nebo jiných organizací (například agentury prevence proti podvodům). Některé 
informace mohou být výsledkem kombinace těchto sad informací. Někdy také zaznamenáváme 
telefonické rozhovory a sledujeme e-mailovou komunikaci, abychom vyřešili stížnosti nebo poskytli 

důkazy o komerčních transakcích, vylepšili své služby a splnili své povinnosti podle požadavků zákonů 
a předpisů. 

Mezi tyto informace mohou patřit:  

• Údaje, které nám poskytnete. To zahrnuje: 

o Informace o vás, které nám poskytnete při uzavření smlouvy o správě investic s námi, 
při žádosti o akcie ve fondu vyplněním a vrácením formuláře žádosti fondu, nebo 

informace plynoucí z komunikace s námi, a to osobní, telefonické, e-mailem nebo jiné.
Informace, které nám poskytnete, mohou obsahovat vaše jméno (a případně jméno 

vašeho finančního poradce nebo zaměstnance), adresu, e-mailovou adresu a telefonní 
číslo, finanční a daňový stav; 

o Informace týkající se vaší identity, které nám umožní splnit požadavky legislativy proti 

praní špinavých peněz a proti terorismu (například číslo pasu nebo identifikační 
informace); 

• Informace, které o vás shromáždíme nebo vygenerujeme. To zahrnuje:

o Informace o vztazích s klientem, informace o platbách a obchodních transakcích a další 

finanční informace;  
o Geografické informace; 

o Informace zahrnuté v příslušné dokumentaci (například záznamy o poradenství) a další 
srovnatelné informace. 

• Informace, které získáme z jiných zdrojů. To zahrnuje: 

o Informace o komunikaci (například e-mailové informace, informace třetích stran, 
informace z internetových rozhovorů, aplikací okamžitého zasílání zpráv, firemní a 

mediální vysílání, spory/soudní spory, korespondence mezi právními zástupci a 
zúčastněnými stranami a přepisy nebo zápisy); a 

o kombinované informace z externích zdrojů (například informace týkající se interakcí 
mezi jednotlivci, organizacemi, perspektivními zákazníky a dalšími zainteresovanými 
stranami získanými od společností, které shromažďují kombinované informace a 

informace ze systémů prevence proti podvodům).  

Viz rozšiřitelná příloha 1

Jak budeme používat vaše údaje 

Informace o vás budeme sbírat z různých důvodů, jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních 
údajů, včetně:  

• řízení a správy vašich účtů a majetku; 

• poskytování služeb fondu; 

• poskytování informací o produktech a službách, které od nás můžete požadovat; 

• ověřování vaší identity jako součást procesu přijímání klienta; 

• detekce a prevence podvodů a praní špinavých peněz za účelem shody s příslušnými zákony 
a předpisy; 

• identifikace politicky činných osob;  

• vykonávání vašich pokynů; 

• zlepšování našich produktů a služeb;  
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• sledování konverzace s vámi (telefonické, osobní, e-mailem nebo jakékoli jiné komunikace 
včetně sledování e-mailů); 

• řízení našeho vztahu s vámi; 

• korespondence s právními zástupci a dalšími zprostředkovateli; 

• řízení našich interních provozních požadavků při řízení rizik, vývoji a plánování systému nebo 
produktů, pojištění, auditu a k administrativním účelům. 

• obecněji řečeno za účelem shody se zákonnými a právními předpisy, které určují naše 
povinnosti (včetně shody s požadavky na daňové výkaznictví (tj. FATCA, CRS) a požadavky 
proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu). 

Zpracování ke všem výše uvedeným účelům je třeba, protože nám umožňuje jednat v souladu s 

legitimními obchodními zájmy (nebo s legitimními obchodními zájmy některé nebo některých z našich 
poboček). Může být nutné také z jiných důvodů, jak je uvedeno dále. 

Vaše informace budeme používat pouze v oblastech, kde k tomu máme zákonný základ. Uvedený 
zákonný základ zahrnuje případy, kde:  

• potřebujeme podporovat své legitimní obchodní zájmy – například prosazování podmínek a 
ustanovení kterékoli smlouvy, kterou s vámi máme uzavřenou; 

• musíme zpracovávat údaje ke splnění svých povinností plynoucích ze smlouvy s vámi;  

• musíme zpracovávat údaje ke splnění svých povinností plynoucích ze zákonů a předpisů;  

• musíme vytvořit, uplatňovat nebo bránit svá zákonná práva a/nebo k účelům soudních řízení 
(včetně prevence proti podvodům) nebo v souvislosti s nimi; a  

• máme váš souhlas, včetně souhlasu s používáním souborů cookie. 

Viz rozšiřitelná příloha 2

I když nás požádáte, abychom nepoužívali vaše informace, můžeme používat vaše osobní údaje i 

nadále za okolností, kdy (a) to zákon stanoví jako naši povinnost; (b) je musíme zpracovávat k účelům 
splnění smlouvy; (c) existuje veřejný zájem, abychom tak činili; nebo (d) k tomu máme legitimní 
podnikatelské důvody. 

Sledování nebo záznamy toho, co říkáte nebo děláte  

Můžeme zaznamenávat a sledovat konverzaci s námi – včetně telefonických rozhovorů, osobních 
schůzek, dopisů, e-mailů, živých rozhovorů, video rozhovorů a dalších způsobů předávání zpráv, abyste 
mohli tyto záznamy využít ke kontrole plnění vašich pokynů předávaných nám a aby mohly sloužit jako 

důkazy u soudu, při posuzování, analýze a zlepšování našich služeb, při školení našeho personálu, 
řízení rizik, plnění našich zákonných povinností a povinností plynoucích z jiných předpisů nebo k 

předcházení a odhalování podvodů a jiných trestných činů. K bezpečnostním účelům používáme v 
našich kancelářích a kolem nich uzavřený televizní okruh (CCTV), a proto můžeme sbírat vaše 
fotografie nebo videa nebo zaznamenávat váš hlas prostřednictvím CCTV.  

Můžeme také provádět kontrolu e-mailů a související kontroly dat, abychom snížili rizika (týkající se 
zachování čestnosti a důvěrnosti dat) v souvislosti s e-mailovou komunikací. 

S kým můžeme sdílet vaše údaje  

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi pobočkami nebo s externími entitami mimo skupinu HSBC, 
pokud: 

• musíme, abychom prosadili nebo aplikovali podmínky používání a další smlouvy, které s námi máte; 

• musíme, abychom vám mohli poskytovat investiční produkty a služby, které jste požadovali 
(například v souvislosti se smlouvou o správě investic); 

• máme veřejnou nebo zákonnou povinnost tak učinit, například pomáhat při odhalování podvodů a 
daňových úniků, při předcházení finančním trestným činům, podávání předpisy požadovaných a 
daňových zpráv a výkazů, vedení soudních sporů nebo obhajování zákonných práv; 
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• k tomu máme oprávněný důvod – například řídit riziko, ověřit vaši totožnost nebo posoudit vaši 
vhodnost k poskytnutí produktů a služeb;  

• jsme vás požádali o svolení se sdílením dat a vy jste souhlasili;  

• potřebujeme zajistit bezpečnost a zabezpečení vašich dat; nebo 

• to potřebujeme k interním průzkumům, vyhodnocování a statistickým analýzám. 

Vaše informace můžeme přenášet a zveřejnit těmto subjektům: 

• jiným společnostem skupiny HSBC a všem subdodavatelům, zástupcům nebo poskytovatelům 
služeb, kteří spolupracují s námi nebo jinými společnostmi skupiny HSBC (včetně jejich 
zaměstnanců, subdodavatelů, ředitelů a oficiálních zástupců) nebo nám poskytují služby; 

• každému, kdo s námi jedná ve vztahu k vaší investici a smlouvě s námi (např. finanční poradce), 
lidem, kterým hradíte platby, příjemcům, zprostředkovatelům, korespondentům a zástupcům bank, 
zúčtovacím střediskům, zúčtovacím nebo vypořádacím systémům, protistranám na trhu, 

upstreamovým agentům, swapovým nebo obchodním úložištím, burzám cenných papírů a všem 
společnostem, jejichž cenné papíry máte v držení (např. akcie, dluhopisy nebo opce); 

• jiným finančním institucím, agenturám zabraňujícím podvodům, daňovým a dohlížecím orgánům, 
obchodním sdružením, úvěrovým referenčním agenturám a zprostředkovatelům vymáhání 

pohledávek; 

• jakékoli osobě, společnosti nebo jinému subjektu, které mají zájem nebo přebírají riziko ve vztahu 
k nebo v souvislosti s produkty nebo službami, které vám poskytujeme; 

• všem budoucím nebo novým společnostem HSBC (například pokud budeme podnik 
restrukturalizovat, získávat nebo slučovat s jinými společnostmi) nebo jakémukoli podniku, který 
koupí část nebo celou kteroukoli společnost HSBC; 

• auditorům, regulačním orgánům nebo orgánům pro řešení sporů a za účelem vyhovění jejich 
žádosti; 

• jestliže se objeví spory v souvislosti s transakcí, všem dotčeným osobám; 

• orgánům vymáhání práva, vládě, soudům nebo našim regulačním orgánům; nebo 

• agenturám prevence podvodů, které budou tyto informace používat k prevenci podvodů a praní 
špinavých peněz a k ověření vaší totožnosti.  

Sdílení souhrnných nebo anonymizovaných údajů 

Souhrnné nebo anonymizované údaje můžeme sdílet mimo HSBC s partnery, jako jsou oborové 

asociace. Tyto informace můžeme například sdílet veřejně, abychom ukázali trendy celkového 
využívání našich služeb. Přesto nebude možné z těchto údajů určit vaši totožnost. 

Jak dlouho budeme uchovávat vaše údaje 

Doba, jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje, se bude měnit. Délka doby uchovávání údajů 
bude určována několika kritérii, včetně: 

• účelu, ke kterému údaje používáme –údaje k tomuto účelu budeme muset uchovávat po 
potřebnou dobu; a  

• zákonných závazků – zákony nebo jiné předpisy mohou stanovit minimální dobu archivace, po 
kterou budeme povinni uchovávat vaše osobní údaje. 

Přenos vašich údajů do zámoří 

Vaše údaje mohou být přeneseny na místo určení v Evropském hospodářském prostoru (dále jen 

„EHP“), jako je Spojené království, Francie, Itálie, Španělsko, Belgie, Německo, a mimo EHP (tj. místa, 
která nemusí mít stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jako jsou například Malajsie, Srí Lanka a 

Hongkong) a na těchto místech mohou být uloženy. Možná budeme muset vaše údaje předat tak, 
abychom mohli splnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli, abychom splnili svou zákonnou povinnost, 
chránili veřejný zájem a/nebo naše legitimní obchodní zájmy.  

Pokud převádíme vaše informace mimo EHP (včetně zemí, které nepodléhají rozhodnutí o přiměřenosti 
Evropské komise nebo které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů), zajistíme, aby 
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byly vaše údaje chráněny námi a způsobem, který je v souladu s tím, jak budou vaše údaje chráněny v 
EHP. Vždy to uděláme způsobem, který je přípustný podle zákona o ochraně osobních údajů. 

Chcete-li vědět další podrobnosti o ochraně vašich údajů během přenosu mimo EHP, obraťte se na nás 

v souladu s částí „Další podrobnosti o vašich údajích“ dále. 

Vaše práva 

Ve vztahu k vašim údajům, které o vás vedeme, máte celou řadu práv. Mezi předmětná práva patří: 

• právo získat informace o zpracování vašich údajů a právo přístupu k údajům, které o vás 
vedeme; 

• za určitých okolností máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich údajů, aniž by 
tím byla dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů na základě souhlasu až do 
okamžiku jeho zrušení. Mějte však na paměti, že můžeme být stále oprávněni zpracovávat vaše 

údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme získali váš souhlas, pokud k tomu budeme mít jiný 
oprávněný důvod;  

• za určitých okolností máte právo obdržet některé informace v elektronické podobě nebo 
požadovat, abychom je zaslali jiné straně, pokud to bude technicky proveditelné. Mějte na 
paměti, že toto právo se vztahuje pouze na údaje, které jste nám poskytli; 

• právo požadovat opravy údajů, jsou-li nepřesné nebo neúplné. 

• za určitých okolností právo požadovat vymazání vašich údajů. Mějte na paměti, že mohou 
existovat okolnosti, kdy nás požádáte o smazání vašich údajů, ale my budeme oprávněni je 
uchovat; 

• za určitých okolností právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich údajů. Opět platí, 
že mohou existovat okolnosti, kdy vznesete proti zpracování vašich údajů námitku nebo nás 

požádáte, abychom omezili zpracování vašich údajů, ale my budeme legálně oprávněni 
pokračovat ve zpracování vašich údajů nebo tento požadavek odmítneme; a 

• máte právo kdykoli vznést stížnost týkající se ochrany osobních údajů u regulačního orgánu (v 
Lucembursku je to Commission Nationale pour la Protection des Données: 

Https://cnpd.public.lu/en.html),), pokud si myslíte, že jsme porušili kterékoli z vašich práv. 

Svá práva můžete prosazovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Další podrobnosti 
o vašich údajích". 

Co od vás očekáváme  

Odpovídáte za to, že se ujistíte, že informace, které nám poskytnete, budou přesné a aktuální. A musíte 
nám co nejdříve sdělit, pokud se cokoli změní. Jestliže vás požádáme o jakékoli informace a vy nám je 

neposkytnete, můžeme vám přestat poskytovat produkty a služby a můžeme odmítnout vaše investice 
do fondu. 

Pokud nám poskytnete jakékoli osobní informace, které se vás netýkají (například informace o 

vašem finančním poradci a/nebo o vašich zaměstnancích nebo zástupcích a/nebo skutečných 
vlastnících a akcionářích společností, trustů, penzijních fondů nebo jiných právnických osob, 
které mohou být zapsány v registru akcionářů fondu) včetně jakýchkoli osobních údajů, které 

jsou poskytovány v souvislosti s vaším účtem, jako jsou informace zapsané v registru akcionářů 
fondu, musíte písemně informovat příslušné osoby o tom, jaké informace jste nám poskytli a jak 

je zpracováváme (jak je uvedeno v tomto oznámení) a případně musíte získat nezbytný souhlas 
se zpracováním takových osobních údajů. Musíte jim také sdělit, jak mohou prosazovat svá 

práva stanovená v tomto oznámení, například jak mohou zjistit, které informace o nich máme, a 
jak mohou opravovat jakékoli chyby. 

Některé z odkazů na našich webových stránkách vedou na jiné webové stránky společnosti HSBC nebo 
jiných stran; předmětné webové stránky mají vlastní zásady ochrany soukromí a osobních údajů a ty 

se mohou lišit od tohoto oznámení. 
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Jak uchováváme vaše údaje v bezpečí 

Zavádíme interní technická a organizační opatření, abychom zajistili uchovávání vašich údajů v 

bezpečí; tato opatření mohou zahrnovat šifrování, anonymizaci a fyzická bezpečnostní opatření. Od 
našich zaměstnanců a jiných stran, které provádějí jakoukoli práci naším jménem, požadujeme, aby 

vyhověli odpovídajícím normám dodržování předpisů, zejména včetně povinností chránit veškeré údaje 
a uplatňovat vhodná opatření při používání a přenosu dat. 

Další podrobnosti o vašich údajích 

Pokud chcete získat další informace o některých z výše uvedených informací, směřujte své otázky, 
připomínky a požadavky na společnost HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. na 

hifl.gdpr.queries@hsbc.com 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být příležitostně aktualizováno. Zde naleznete 
nejnovější verzi: 

http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/Luxembourg/privacy-notice 
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Příloha 1 – Jaké údaje o vás sbíráme 

• Kontaktní údaje jako vaše jméno, datum a místo narození, národnost, poštovní adresa, telefonní číslo, 

e-mailová adresa; 

• Identifikační údaje jako ID vašeho pasu, datum narození, snímek, papírová kopie osobního průkazu;  

• Data platebních transakcí jako jsou záznamy z našich systémů zpracování plateb, které obsahují 

informace o provedených transakcích a zahrnují také informace o příkazech (například platební příkaz), 

informace o platbě a další informace z plnění našich smluvních povinností (například informace o prodeji 

při zpracování plateb);  

• Ostatní finanční údaje včetně informací o vaší finanční situaci (například informace týkající se vašeho 

daňového stavu nebo zdroje vašich aktiv);  

• Data/hodnocení rizik: informace o identifikaci rizika (včetně domicilu), transakční chování, povinná 

péče o klienty a výsledky pravidelných kontrol, řízení rizik finančních trestných činů (FCRM) hodnocení 

(vysoké / střední / nízké), externí zpravodajské zprávy, screeningové výstrahy (například kontrola 

transakcí, kontrola názvů, AML), informace o neobvyklé činnosti (rozvíjení (SAR) / a UAR). 

• Údaje z průzkumů: informace týkající se výsledků průzkumů vnitřních obchodních postupů, procesů a 

operací HSBC. Šedé informace (např. obvinění z nesprávného jednání považovaná za neprokázaná, 

vysoce citlivá), mohou být strukturované nebo nestrukturované. 

• Údaje týkající se známých nebo předpokládaných rizik spojených s klienty získané z externích 

sledovacích listin a interních systémů zpracování zpráv o rizicích (například řízení rizik/obchodních 

případů).  

• Data a artefakty potřebné k podpoře dodržování předpisů, které vyžadují screening klientů, jejich 

transakcí a odhalování podezřelých a neobvyklých aktivit. 

• Údaje o profilu pro účely KYC, jako jsou informace o identitě jednotlivců a referenční informace, 

informace zveřejněné na internetu nebo informace získané od externích poskytovatelů; veřejně 

dostupné nebo interně shromážděné referenční a demografické referenční informace o osobách, které 

mohou být zákazníky HSBC, propojenými stranami, perspektivními klienty, zúčastněnými stranami nebo 

vůbec nesouvisející s HSBC (například seznamy marketingu), které obsahují osobně identifikovatelné 

údaje. 

• Informace o rizicích zabezpečení informací: externí informace používané ke správě prostředí, které 

ohrožuje bezpečnost informací, včetně seznamů sledování, seznamů špatných URL adres a známých 

špatných IP adres, upozornění na hrozby a zranitelnost, a zpravodajské zprávy a novinky o narušení 

informací. Známí herci (kybernetičtí zločinci), externí e-mailové adresy, seznamy úniků informací (např. 

externí porušení, do kterého byli zapojeni zaměstnanci), získané údaje o kreditní kartě/účtu; 

• Informace o komunikaci: například e-mailové informace, informace třetích stran, informace z 

internetových rozhovorů, aplikací okamžitého zasílání zpráv, firemní a mediální vysílání, spory/soudní 

spory, korespondence mezi právními zástupci a zúčastněnými stranami a přepisy nebo zápisy.  

• Údaje týkající se výsledků průzkumů interních obchodních praktik, procesů a činností ve společnosti 

HSBC. Obsah a metadata týkající se výměny informací mezi jednotlivci, organizacemi, pracovníky, 

potenciálními zákazníky, zákazníky, dalšími zúčastněnými stranami a společností HSBC. Elektronicky 

zaznamenávané komunikace v hlasové podobě, e-maily nebo chat; firemní mediální komunikace, 

provozní komunikace mezi dvěma nebo více jednotlivci nebo organizacemi ohledně jakékoliv aktivity 

HSBC, které přímo nebo nepřímo podporují zákaznický servis, vztah a plnění třetích stran. 

• Informace o stížnostech včetně sporů/soudních sporů (soudní případ a důležité informace – například 

právní strategie, tvorba dokumentů, ukládání a soudních zápisy, právní fakturace a informace o časové 

rezervaci). 

• Informace o souborech cookie: IP adresa, chování prohlížeče atd. 

• Zprávy o neobvyklých činnostech Unusual Activity Reports (UAR) a zprávy o podezřelé činnosti 

Suspicious Activity Reports (SAR).
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Příloha 2 – Jak tyto údaje používáme 

Vaše údaje budeme používat k následujícím účelům:  

1. Dodávat produkty a služby nebo zpracovávat vaše transakce ve snaze splnit vaše investiční cíle: Rovněž 

budeme používat vaše údaje, abychom vám poskytli své produkty a služby a abychom zpracovávali vaše 

transakce. Informace budeme zpracovávat v souladu s našimi legitimními zájmy, právními povinnostmi a za 

účelem plnění smlouvy uzavřené s vámi.

2. Dodržování těchto zákonů a předpisů: Dodržovat zákon a veškerá související pravidla nebo předpisy. To 

může zahrnovat pomoc při odhalování nebo předcházení trestné činnosti (včetně terorismu, praní špinavých 

peněz a dalších finančních trestných činů), podávání příslušných zpráv regulačním orgánům nebo úřadům 

(včetně daňových zpráv, FATCA, CRS...), zveřejňování informací úřadům, regulačním institucím nebo vládním 

agenturám s cílem splnit zákonné povinnosti. Účelem je splnit zákonné povinnosti, protože to je ve veřejném 

zájmu, a protože je to v našem oprávněném zájmu. 

3. Prevence a rozpoznávání trestných činů: Vaše informace využijeme k tomu, abychom přijali opatření k 

prevenci kriminality včetně sledování podvodů a zmírňování jejich rizik a zvládání rizika podvodů, provádění 

řádné péče o klienty, screening jmen, prověřování transakcí a identifikace rizik pro zákazníky, abychom 

splnili zákonné povinnosti, protože je ve veřejném a v našem oprávněném zájmu provádět tyto činnosti a 

posuzovat rizika. Vaše údaje můžeme sdílet s agenturami zabývajícími se podvody, vymáháním práva a s 

dalšími stranami, jak nám zákon umožňuje za účelem prevence nebo odhalování trestné činnosti. Kromě 

toho můžeme společně s dalšími finančními institucemi podniknout kroky, abychom pomohli předcházet 

finanční kriminalitě a řídit rizika tam, kde máme legitimní obchodní zájem nebo kde je veřejný zájem, 

abychom tak učinili, například v případech, kdy je důležité předcházet trestným činům nebo napomoci jejich 

odhalování. Můžeme být nuceni používat vaše údaje k těmto činnostem, i když jste nás požádali, abychom 

vaše informace přestali používat. To může (mimo jiné) znamenat:  

• sledování a vyšetřování veškerých plateb, pokynů či sdělení, která odešlete nebo obdržíte (včetně 

žádostí o čerpání a formulářů žádostí); 

• vyšetřování toho, komu platíte nebo kdo platí vám, například formou kontroly plateb na váš účet a z 

něj; 

• předávání informací agenturám zabývajícím se prevencí podvodů, pokud se budeme domnívat, že jste 

nám poskytli nesprávné nebo nepřesné údaje, nebo pokud budeme mít podezření na podvod; 

• kombinování informací, které o vás máme, s informacemi z jiných společností HSBC;  

• kontrola, zda lidé nebo organizace, které platíte nebo od kterých získáváte platby, jsou skutečně těmi, 

kterými tvrdí, že jsou, a nepodléhají žádným sankcím. 

4. Bezpečnost a plynulost podnikatelské činnosti: přijímáme opatření na podporu kontinuity podnikání, 

zabezpečení informací a provádíme fyzické bezpečnostní činnosti, abychom splnili své právní závazky, a pro 

účely interní strategie rizik, jak to vyžaduje náš legitimní zájem.  

5. Řízení rizik: Vaše údaje použijeme k měření, odhalení a zabránění pravděpodobnosti finanční ztráty, ztráty 

dobré pověsti, právní ztráty, ztráty shody s předpisy nebo ztráty zákazníků. To zahrnuje úvěrová rizika, riziko 

podnikání, provozní riziko a pojišťovací riziko. Účelem je splnit zákonné povinnosti, protože to je ve veřejném 

zájmu a také proto, že máme legitimní zájem na používání vašich údajů k uvedeným účelům. 

6. Vylepšování produktů a služeb: Vaše údaje použijeme k identifikaci možných zlepšení služeb a produktů 

(včetně ziskovosti) na základě analýzy údajů. Právním základem zpracování vašich údajů k tomuto účelu jsou 

naše oprávněné zájmy. 

7. Soubory cookie: Při používání jakýchkoli webových aplikací vás požádáme o souhlas s používáním souborů 

cookie. Právním základem zpracování vašich údajů k tomuto účelu je váš souhlas. 

8. Informace jako produkt: Když shromažďujeme vaše údaje k jinému účelu, například při získávání klienta, 

můžeme takové údaje nebo výsledky analýzy sdílet s dalšími stranami včetně ostatních subjektů HSBC, když 

je to v našem oprávněném zájmu. Tyto informace mohou být prezentovány jako výzkumné projekty, 

poskytování informací specifických pro zákazníky nebo pohledy zpět na stejného zákazníka, kontroly kreditní 

způsobilosti a anonymizace údajů pro širší trh. Pokud musíme zpracovávat vaše údaje k jakémukoli jinému 

účelu, před dalším zpracováním vás upozorníme a sdělíme vám podrobnosti o novém účelu (a pokud bude 

požadován, získáme souhlas). 
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9. Ochrana našich zákonných práv: Možná bude zapotřebí použít vaše informace k ochraně našich zákonných 

práv, například v případě obhajoby nebo ochrany zákonných práv a zájmů (např. vymáhání dlužných částek, 

obrana práv duševního vlastnictví), soudní žaloby, řízení stížností nebo sporů, v případě restrukturalizace 

společností nebo jiných fúzí nebo akvizic. V takovém případě budeme tyto informace používat na základě 

našich legitimních obchodních zájmů. 


