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Informácie o spracúvaní osobných údajov 

Zákon  

 

 

1. HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 
 53 070 194, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sa, HABERL Consulting, s.r.o., so 
sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02  53 574 966, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 55140

HABERL Investment, s.r.o., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 
 53 733 893, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sa, 

klienti  údajov. 
2. 

prostredníctvom zverejnených kontaktov na webovom sídle  
3. 

 klienta. 

 

Zásady spracúvania osobných údajov 

Pri  
- 

spravodlivo a transparentne; 
- 

  
- osobné údaje klientov sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný 

 spracúvajú; 
- osobné údaje klient  aktualizované; 
- 

 spracúvajú; 
- osobné údaje klientov sú 

údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou 

 opatrení. 

 

 

1.  Z. 
z. o cenných papieroch na vykonávanie   obchodníka s cennými papiermi. 

údaje o fyzických osobách. 
2. ania zákonnej povinnosti a to 

najmä  
-  papieroch; 
-   
-  daní; 
- 31/2002 Z. z. o  
- zákon  359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o   na  správy 

daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
nahrádzajú. 
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3. V prípade neposkytnutia osobných údajov klientom  nebude   s klientom 
  

4.  rozsahu: 
- ak ide o fyzickú osobu, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, osobné údaje o 

 prechodného pobytu, 
 dokladu 

 
-  má; 
- osobné údaje, ktoré sa týkajú ekonomickej identity klienta.spoty 

5. 
o, rodné priezvisko, 

  
6.  predpisy. 
7. 

 

 

Automatizované rozhodovanie a profilovanie 

1. 
a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, týkajúce sa konkrétneho 

 straty. 

profilovaní fyzickej osoby na  prijatia rozhodnutia týkajúceho sa tejto osoby alebo na 
súvisiacich s 

investovaním. 
2. Na  získania a vytvorenia   klienta   automatizovaný 

 informácie. 

 

Zdroj osobných údajov a spôsob ich spracúvania 

unikácii zastupujú. 
 manuálne. 

 

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám 

 poskytuje osobné údaje tretím stranám na spracovanie iba ak je to jej zákonná 
-administratívnych dôvodov, 

osobné údaje prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom svojich 
 

 

 

1.  Zákona. 
2. Poskytnutie osobných údajov 

http://www.haberl.sk/


www.haberl.sk 
3 

 

 

poskytnutie   Klientovi. Klient je povinný  osobné údaje, v prípade 
ak by neboli os

 . 
3. 

informácie uvedené  
4.  ako  nezískava osobné údaje o Klientovi od tretích osôb, ale výhradne 

od Klienta. 
5. 

k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. 
6. Informácie v zmysle tohto  je  povinná posky  klientovi v listinnej podobe 

 spôsobom. 
7. 

lehota   v odôvodnených prípadoch  o  dva mesiace, a to aj opakovane.
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