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OZNÁMENIE PRE INVESTOROV O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV  
ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Naposledy aktualizované dňa 28. apríla 2022

Spoločnosť Accolade Fund SICAV p.l.c. so sídlom Vision Exchange Building, Territorials 
Street, Zone 1, Central Business District, Birkirkara CBD 1070, Malta, je založená v súlade 
s právnymi predpismi Maltskej republiky. Správcom (obhospodarovateľom) investičného 
a podinvestičných fondov spoločnosti Accolade Fund SICAV p.l.c. je spoločnosť Accolade 
Investment Company Limited (C 94600) so sídlom Vision Exchange Building, Territorials 
Street, Zone 1, Central Business District, Birkirkara CBD 1070, Malta, založená v súlade 
s právnymi predpismi Maltskej republiky, oprávnená Maltským úradom pre dohľad nad 
finančnými službami („MFSA“) na poskytovanie investičných služieb podľa smernice 
2011/61/EÚ. 

Accolade Fund SICAV p.l.c. a Accolade Investment Company Limited ďalej v tomto 
dokumente spoločne ako „my“/„náš“.

Zaväzujeme sa zachovávať vaše právo na súkromie. Ak si prajete kontaktovať nás vo veci 
našich opatrení na ochranu osobných údajov, obráťte sa, prosím, na nás písomne na vyššie 
uvedenej adrese alebo e-mailom na adrese investors@accolade.eu. Môžete nás taktiež 
kontaktovať telefonicky na čísle +420 220 303 019.

Prečítajte si, prosím, tieto Zásady spracovania osobných údajov pozorne tak, aby ste našim 
postupom pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi dobre porozumeli.

Výrazy „Správca osobných údajov“, „Subjekt údajov“, „Osobné údaje“, „Spracovávať“, 
„Spracovávané“, „Spracovanie“, „Poverenec na ochranu osobných údajov“ a „Spracovateľ 
údajov“ sú v tomto oznámení použité vo významoch vymedzených príslušnými právnymi 
predpismi a budú v súlade s nimi vykladané. „Príslušnými právnymi predpismi“ sa rozumejú 
zodpovedajúce právne predpisy na ochranu osobných údajov a súkromia, predovšetkým 
nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679/EÚ, zákony na ochranu osobných 
údajov a príslušné právne predpisy podliehajúce prípadným novelizáciám. Všetky 
tu uvedené nedefinované výrazy písané veľkými písmenami majú význam stanovený 
v Ponukovom memorande vypracovanom fondom Accolade Fund SICAV p.l.c. zo dňa 
20. apríla 2022.

1. AKTUALIZÁCIE

Zásady spracovania osobných údajov môžeme aktualizovať i na základe prípadných 
novelizácií Príslušných právnych predpisov alebo zmien v spracovaní údajov. O všetkých 
takých zmenách Vás budeme informovať pred spustením príslušného procesu spracovania.

2. ČO ZAHŔŇAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

Pojem „Osobné údaje“ zahŕňa všetky identifikovateľné informácie o vás, ako je napríklad 
meno, priezvisko, adresa, a všetky ďalšie informácie, ktoré môžu byť spracované a ktoré 
vás môžu jednoznačne identifikovať.

3. AKO OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?

Sme Správcovia vašich Osobných údajov a budeme tieto Osobné údaje spracovávať 
v súvislosti s vašou investíciou vo Fonde/podfondoch spoločnosti Accolade Fund SICAV 
p.l.c. („Fond“), prípadne s ďalšími cieľmi uvedenými v tomto oznámení.

Vaše Osobné údaje nám mohli byť poskytnuté priamo vami, prípadne od tretích strán, 
ako sú napríklad naši obchodní zástupcovia a obchodní partneri. V niektorých prípadoch 
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môžeme tiež zhromažďovať vaše Osobné údaje získané prostredníctvom zdrojov tretích 
strán, ako sú napríklad online vyhľadávače alebo verejné registre.

Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame spravidla na nasledujúce účely:

 — ako súčasť procedúry pri vstupe nových klientov do Fondu a starostlivosti o nich 
vrátane všetkých Osobných údajov zhromaždených pred vaším úpisom akcií vo Fonde, 
akýchkoľvek informácií poskytnutých v Zmluve o prijatí záväzku alebo v súvislosti s ňou 
a akýchkoľvek dokumentov alebo informácií, ktoré budete povinní nám s cieľom svojej 
investície poskytnúť;

 — akékoľvek informácie, ktoré sú nám poskytnuté v súvislosti s akýmkoľvek odkúpením, 
výmenou alebo prevodom akcií vo Fonde;

 — aby sme vám poskytli zákonom stanovené výpisy a/alebo výkazy;

 — odhaľovanie a prevencia podvodov a inej trestnej činnosti, ktorú sme zo zákona povinní 
hlásiť;

 — vývoj a zdokonaľovanie našich systémov, výrobkov a služieb;

 — plnenie zákonných požiadaviek a povinností, okrem iného vrátane smernice MiFID 
II (Smernica 2014/65/EÚ), ak je to relevantné, smernica AIFMD (Smernica 2011/61/
EÚ), smernice o predchádzaní využívania finančného systému na pranie peňazí alebo 
financovania terorizmu (Smernica 2015/849/EÚ), povinnosti vyplývajúcej z FATCA 
a CRS a ďalšie povinnosti, ktoré nám ukladajú príslušné právne predpisy;

 — zaistenie bezpečnosti a zabezpečenia, ktoré sú nevyhnutné alebo vyžadované vrátane, 
okrem iného, bezpečnosti našich priestorov, majetku a zamestnancov/vedúcich 
pracovníkov a začatie, vedenie a obhajoby súdnych sporov; a

 — oprávnený záujem, ktorý sledujeme my alebo tretia strana, ak nad takýmto záujmom 
neprevažujú vaše záujmy, základné práva a slobody (proti takému spracovaniu môžete 
vzniesť námietku).

Bez ohľadu na spôsob, akým sme zhromaždili vaše Osobné údaje, budeme s akýmkoľvek 
cieľom spracovávať iba také údaje, ktoré súvisia s vašou investíciou, a/alebo s cieľom, 
ktorý s ňou neoddeliteľne súvisí, vrátane účelu dodržiavania akýchkoľvek zákonných 
a regulatórnych povinností, ktoré nám boli uložené.

4. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše Osobné údaje sú spracované na nasledujúcom právnom základe:

 — uzavretie a plnenie zmluvy v súvislosti s vašou investíciou do Fondu po podpise 
upisovacích dokumentov. Na investovanie do Fondu je nevyhnutné také Osobné údaje 
poskytnúť. Ak by sme také údaje nespracovávali, nemohli by ste do Fondu investovať;

 — našich oprávnených záujmov – predovšetkým oprávnených záujmov, ktoré sa môžu 
vyskytnúť priamo či nepriamo v súvislosti s vašimi pokynmi a v súvislosti s tým, že 
vám posielame aktuálne informácie (vrátane marketingových, ak ste ich neodmietli) 
o Fonde. Ďalej máme oprávnený záujem o spracovanie vašich Osobných údajov 
z dôvodov bezpečnosti a zabezpečenia. Pri spracovaní Osobných údajov na základe 
našich oprávnených záujmov zaisťujeme, aby nad vašimi oprávnenými záujmami 
neprevážili naše záujmy, práva a slobody;

 — vášho výslovného súhlasu, keď je v takom prípade spracovanie dát obmedzené iba 
na účely, ktoré boli uvedené v príslušnej žiadosti o udelení súhlasu so spracovaním 
údajov;

 — dodržiavania zákonných povinností, ktoré sú nám uložené – predovšetkým vyplývajúce 
zo smernice MiFID II (Smernica 2014/65/EÚ), ak je to relevantné, smernice AIFMD 
(Smernica 2011/61/EÚ), smernice o predchádzaní využívania finančného systému 
na pranie peňazí alebo financovania terorizmu (Smernica 2015/849/EÚ), povinnosti 
vyplývajúcej z FATCA a CRS a iných povinností, ktoré nám ukladajú príslušné právne 
predpisy.
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Na základe našich oprávnených záujmov alebo dodržiavania príslušných zákonných 
povinností môžeme tiež spracovávať vaše Osobné údaje na účely určenia, výkonu alebo 
obhajoby právnych nárokov.

5. PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše Osobné údaje môžeme poskytovať tretím stranám, ktorými sú:

 — administrátor investičného a podinvestičných fondov spoločnosti Accolade Fund 
SICAV p.l.c., ktorým je spoločnosť Alter Domus Services Malta Limited, IČO: C 50530, 
so sídlom Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Business District, 
Birkirkara CBD 1070, Malta, ktorá je samostatným správcom vašich osobných údajov. 
Viac informácií o spracovaní osobných údajov spoločnosťou AlterDomus nájdete tu;

 — konkrétne fyzické osoby v rámci našej spoločnosti, ktoré tieto údaje potrebujú 
na výkon svojej práce;

 — naši zmluvne dohodnutí poskytovatelia služieb, ako sú napríklad poskytovatelia 
služieb IT, správy našich webových stránok, auditu, účtovníctva, právnych, daňových 
a administratívnych služieb a ďalej služieb v súvislosti so správou nášho sídla, vždy 
však iba v miere nevyhnutnej na naplnenie jednotlivých cieľov spracovania a na základe 
zodpovedajúceho právneho titulu na spracovanie Osobných údajov; 

 — obchodní partneri, ktorým máme prípadne vaše Osobné údaje na vašu žiadosť 
odovzdať;

 — tretie strany, ktorým môžeme byť povinní údaje sprístupniť na základe povinností, ktoré 
nám boli uložené zákonom;

 — vaši beneficienti, sprostredkovatelia, korešpondenčné a sprostredkovateľské banky; a

 — menovaní Správcovia, Manažéri portfólia, pracovník pre otázky dodržiavania predpisov, 
pracovník na ohlasovanie prípadov prania peňazí, hlavní makléri, uschovatelia, investiční 
výskumní pracovníci a/alebo distribútori (ktorí sú príležitostne menovaní), vo funkcii 
našich zmluvne dohodnutých Spracovateľov na zhromažďovanie, uchovávanie 
a spracovávanie Osobných údajov týkajúcich sa potenciálnych investorov a akcionárov.

Konkrétny zoznam príjemcov Osobných údajov je v aktuálnom znení k dispozícii na 
vyžiadanie prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Vaše Osobné údaje 
bez vášho výslovného pokynu a súhlasu neposkytujeme žiadnej osobe so sídlom mimo EÚ 
alebo EHP.

6. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Vaše Osobné údaje nebudú použité na žiadne rozhodovanie, ktoré by bolo vykonané 
automatizovanými prostriedkami bez ľudského zásahu, vrátane profilovania.

Pred vaším investovaním do Fondu a počas investície je možné, že od vás budeme získavať 
informácie okrem iného s cieľom konania v súlade s našimi povinnosťami a prípadne s iným 
cieľom spojeným so Zmluvou o prijatí záväzku alebo inými súvisiacimi dokumentmi. Takéto 
osobné údaje môžeme spracovávať na plnenie Zmluvy o prijatí záväzku a/alebo povinností 
vyplývajúcich zo zákona. Ako už bolo uvedené vyššie, použitie takýchto systémov z našej 
strany nepovedie k žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu.

7. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Vaše Osobné údaje budeme uchovávať počas trvania vašej investície vo Fonde a počas 
nasledujúcich šiestich (6) rokov. Následne budú vaše Osobné údaje zlikvidované, okrem 
prípadu, že by sme mali zákonom uloženú povinnosť alebo obchodnú potrebu tieto 
Osobné údaje uchovávať, prípadne potrebovali tieto Osobné údaje na výkon alebo 
obhajobu právnych nárokov.

https://www.alterdomus.com/offices-desks/europe/malta-office
https://www.alterdomus.com/privacy-notice
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Osobné údaje, ktoré uchovávame na základe vášho súhlasu, budú uchovávané iba 
do odvolania vášho súhlasu.

8. VAŠE PRÁVA

V súvislosti s vašimi Osobnými údajmi máte počas uchovávania vašich Osobných údajov 
predovšetkým tieto konkrétne práva:

 — právo na prístup – máte právo zistiť, aké Osobné údaje o vás uchovávame, a dostať 
kópiu takých Osobných údajov;

 — právo podať sťažnosť – máte právo na dozornom úrade v oblasti ochrany osobných 
údajov podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich Osobných údajov. V Českej 
republike na Úrade pre ochranu osobných údajov (kontaktné údaje sú uvedené nižšie);

 — právo na výmaz – v niektorých prípadoch môžete požiadať o výmaz Osobných údajov, 
ktoré o vás uchovávame;

 — právo vzniesť námietku – máte právo vzniesť námietku a požiadať nás, aby sme vaše 
Osobné údaje prestali spracovávať v prípadoch, v ktorých sa pri spracovaní vašich 
Osobných údajov spoliehame na náš oprávnený záujem alebo na oprávnený záujem 
tretej strany;

 — právo na prenesiteľnosť – môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli určité Osobné 
údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo 
čitateľnom formáte (s výnimkou prípadov, keď sú nám také údaje poskytnuté v ručne 
písanom formáte, keď vám takéto osobné údaje budú v takomto ručne písanom 
formáte na požiadanie poskytnuté). Kde je to technicky možné, môžete nás požiadať, 
aby sme také Osobné údaje poskytli vami určenej tretej strane v role správcu;

 — právo na opravu – máte právo aktualizovať alebo opraviť všetky nepresné Osobné 
údaje, ktoré o vás uchovávame;

 — právo na obmedzenie – máte právo požadovať, aby sme prestali v niektorých 
prípadoch vaše Osobné údaje používať, a to vrátane prípadov, keď sa domnievate, že 
vaše Osobné údaje spracovávame protiprávne alebo že sú vaše Osobné údaje, ktoré 
uchovávame, nepresné;

 — právo odvolať súhlas – v prípade, že je naše spracovávanie založené na vašom súhlase. 
Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania na základe vášho 
súhlasu poskytnutého pred jeho odvolaním; a

 — právo byť informovaní o zdroji – v prípade, že Osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, 
ste nám neposkytli priamo vy, máte právo byť tiež informovaní o zdroji, z ktorého vaše 
Osobné údaje pochádzajú.

Vezmite, prosím, na vedomie, že vaše práva súvisiace s vašimi Osobnými údajmi nie 
sú absolútne a že nemusíme byť schopní vyhovieť vašej žiadosti, ak nám v tom bránia 
Príslušné právne predpisy.

Upozorňujeme, že na základe našich oprávnených záujmov vás môžeme kontaktovať 
a pravidelne informovať o právnych a obchodných novinkách a posielať vám newsletter. 
V tomto ohľade máte právo sa z odberu takýchto správ odhlásiť. Vaše práva uvedené 
v tejto časti môžete uplatniť prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných adries 
a telefónneho čísla alebo prostredníctvom poverenca pre ochranu osobných údajov 
spoločnosti AlterDomus na e-maile dataprotection@alterdomus.com alebo telefonicky 
na čísle +356 22 05 1000.

9. ZAISTENIE BEZPEČNOSTI VAŠICH ÚDAJOV

S prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účel spracovania a rovnako rôzne 
pravdepodobné a závažné riziká pre práva a slobody fyzických osôb zavedieme 
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a zachováme vhodné a dostačujúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, 
aby sme vaše Osobné údaje ochránili pred prípadným neoprávneným náhodným alebo 
protiprávnym zničením alebo stratou, pozmenením, sprístupnením či sprístupnením 
odovzdaných, uložených alebo iným spôsobom spracovaných Osobných údajov, a budeme 
zodpovedať výhradne za zavedenie takýchto opatrení.

Zaistíme, aby naši zamestnanci spracovávajúci vaše údaje boli o takýchto technických 
a organizačných opatreniach informovaní a aby boli s ohľadom na vaše Osobné údaje 
viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto ustanovení označujú 
konkrétne bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom je chrániť vaše Osobné údaje v súlade 
so všetkými zákonmi na ochranu súkromia a osobných údajov.

10. SŤAŽNOSTI

Ak chcete podať sťažnosť proti spôsobu, akým spracovávame vaše Osobné údaje, môžete 
nás kontaktovať na ktoromkoľvek vyššie uvedenom kontaktnom telefónnom čísle alebo 
adrese. Tiež máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je pre Českú republiku 
Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz) 
a pre Maltskú republiku Úrad poverenca pre ochranu osobných údajov – Office of the 
Information and Data Protection Commissioner (www.idpc.gov.mt).

11. OSOBNÉ ÚDAJE SUBJEKTOV ÚDAJOV POSKYTNUTÉ TREŤOU 
STRANOU

Ak ste spoločnosť, sprostredkovateľ alebo iná právnická osoba (vrátane banky alebo 
makléra) a poskytnete nám Osobné údaje tretej strany v pozícii subjektu údajov, napríklad 
vašich zamestnancov, spriaznených osôb, poskytovateľov služieb, dotknutých klientov/
zákazníkov, konateľov alebo iných osôb spojených s vaším podnikaním, budete výhradne 
zodpovední zaistiť, že:

 — takéto Subjekty údajov o týchto Zásadách spracovania osobných údajov okamžite 
informujete a nasmerujete ich k nim;

 — zhromaždenie, odovzdanie, poskytnutie a Spracovanie takýchto Osobných údajov je 
z vašej strany plne v súlade s Príslušnými právnymi predpismi;

 — ako Správca Osobných údajov si zachováte plnú zodpovednosť voči Subjektom údajov 
a ste povinní dodržiavať všetky Príslušné právne predpisy;

 — pred tým, než nám poskytnete Osobné údaje Subjektov údajov, zhromaždíte všetky 
nevyhnutné oznámenia, schválenia, súhlasy a ďalšie požadované dokumenty;

 — i naďalej zodpovedáte za presnosť a aktuálnosť nám poskytnutých informácií a ste 
povinní nám bez meškania nahlásiť všetky prípadné zmeny.

Týmto nás plne zbavujete zodpovednosti a zaväzujete sa nás plne odškodniť, a to 
na prvú písomne podanú žiadosť vo veci výdavkov, škody alebo akýchkoľvek záväzkov 
vyplývajúcich z akýchkoľvek (začatých alebo hroziacich) žalôb alebo súdnych sporov 
vedených proti nám v dôsledku toho, že ste nám poskytli vyššie uvedené Osobné údaje.

http://www.uoou.cz
http://www.idpc.gov.mt

