
  
 

 
 

 
Informační oznámení o ochraně osobních údajů 

 
Správce tímto oznámením (dále jen „oznámení“), v souladu s článkem 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) poskytuje informace týkající se osobních údajů subjektu, kterým je vlastník dluhopisů 
Zajištění alternativních zdrojů vody společnosti Wero Finance a.s., (dále jen „subjekt“)  
1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů (čl. 13 odst. 1 písm. a) GDPR)  

1.1. Společnost Wero Finance a.s., IČO: 080 82 014, se sídlem Politických vězňů 1597/19, Nové Město, 110 
00 Praha 1, zapsaný OR vedený MS v Praze spis. zn. B 24353 (dále jen „Správce“).  

1.2. Kontaktní údaje správce  
 

2. Rozsah zpracovaných osobních údajů 
2.1. Správce zpracovává následující údaje subjektu: 

2.1.1. Identifikační údaje (jméno a příjmení a datum narození, resp. IČO a název společnosti) 
2.1.2. Kontaktní údaje (bydliště, resp. sídlo) 
2.1.3. Číslo bankovního účtu subjektu 
(dále společně jen „osobní údaje“) 

3. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování (čl. 13 odst. 1 písm. c) 
GDPR)  
3.1. Správce zpracovává osobní údaje na základě nezbytnosti pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, a 

to konkrétně za pro vedení seznamu vlastníků dluhopisů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). 
3.2. Účelem zpracování je realizace vztahu mezi Správcem, jako emitentem, a subjektem jako vlastníkem 

dluhopisů, který na základě smlouvy o úpisu, nebo převodem dluhopisů se stal vlastníkem dluhopisu 
emitovaných Správcem, kdy se osobní údaje zpracovávají za účelem identifikace vlastníků dluhopisů, na 
základě, kterých je: 

3.2.1. poskytováno plnění Správcem z těchto dluhopisů, 
3.2.2. subjekt zpracování je oprávněn realizovat práva jako vlastník dluhopisů. 

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li možné určit, kritéria použitá pro stanovení této 
doby (čl. 13 odst. 2 písm. a) GDPR)  
4.1. Osobní údaje jsou Správcem zpracovány pouze po dobu existence zákonných důvodů a trvání účelu dle čl. 3 

Oznámení. 
4.2. Pokud subjekt již nebude vlastníkem dluhopis, nebo se promlčí právo z těchto dluhopisů (tj. nejpozději 31. 5. 

2032), tak budou osobní údaje subjektu evidovány v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností, které 
jsou Správci ukládány platnou legislativou. 

5. Práva subjektu požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu 
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku jakož i práva na přenositelnost údajů (čl. 13 
odst. 2 písm. b) GDPR). Subjekt údajů má právo na: 
5.1. Přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), což zahrnuje právo požadovat potvrzení, zda a jakým způsobem 

Správce zpracovává práva subjektu, a pokud ano, tak máte právo na informace, které jsou obsahem tohoto 
Oznámení, dále má subjekt právo na obdržení kopie zpracovávaných osobních údajů. 

5.2. Opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR), což zahrnuje oprávnění požadovat opravu nepřesných osobních 
údajů, které se subjektu týkají. Subjekt má dále právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i formou 
dodatečného prohlášení. 

5.3. Výmaz (čl. 17 GDPR), což zahrnuje právo subjektu požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu 
vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje vymazat, pokud 
již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo subjekt odvolá 
souhlas na jehož základě byly údaje zpracovány, nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování 
osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů Správce, nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo 
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo pokud není dán souhlas rodiče se 
zpracováním osobních údajů dětí mladších 16 let. 

5.4. Omezení zpracování (čl. 18 GDPR), což zahrnuje právo subjektu požadovat, aby Správce omezil 
zpracování osobních údajů subjektu, v případě, že subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu 
potřebnou, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo zpracování je protiprávní a subjekt údajů 



  
 

 
 

odmítá výmaz osobních údajů, a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo správce již údaje nepotřebuje 
pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajoba právních nároků, nebo 
pokud subjekt vznese námitku proti zpracování osobních údajů, dle ustanovení 5.1.6. tohoto Oznámení, 
dokud nebude ověřeno, zda Správcovi oprávněné důvody převažují nad oprávněnými zájmy subjektu údajů. 

5.5. Přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR), což zahrnuje právo subjektu požadovat, aby mu byly vydány 
osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl správci na základě souhlasu anebo, pokud jsou tyto údaje 
pracovávány automatizovaně. Toto oprávnění se na subjekt nevztahuje, protože není splněn ani jeden 
z předpokladů, kdy zpracování není na základě písemného souhlasu a ani nejsou osobní údaje 
automatizovaně zpracovávány. 

5.6. Vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR), což zahrnuje právo subjektu podávat 
stížnost proti zpracování osobních údajů, které se subjektu týkají, a které jsou zpracovávány z důvodu 
oprávněných zájmů subjektu (čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) GDPR), kdy zpracování osobních údajů je založeno 
na jiné podmínce, a proto není možné proti němu vznášet námitky. 

5.7. Právo podat stížnost (čl. 13 odst. 2 písm. d) GDPR a čl. 77 GDPR), což zahrnuje právo subjektu podat 
stížnost proti Správci u dozorového orgánu, a to, pokud se subjekt domnívá, že zpracováním jeho osobních 
údajů došlo k porušení právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů. 

 
6. Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem, který 

je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných 
důsledků o neposkytnutí těchto údajů. (čl. 13 odst. 2 písm. e) GDPR)  
6.1. Osobní údaje poskytnuté Správci je subjekt povinen uvést přímo do smlouvy o úpisu dluhopisu, resp. oznámení 

o převodu dluhopis. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů nebude subjekt považován za vlastníka dluhopisů 
a nebude mít s těmito dluhopisy žádná práva, která bude moci stále vykonávat předcházející vlastník 

 
7. Podmínky zabezpečení osobních údajů (čl. 25 GDPR)  

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická, organizační a bezpečnostní opatření k zabezpečení 
osobních údajů, kdy zejména data v elektronické podobě sdílel pouze s pověřenými zaměstnanci, kteří jej 
potřebují k realizaci účelu vztahu mezi Správcem, jako emitentem, a subjektem jako vlastníkem dluhopisů. 

7.2. Veškeré listinné dokumenty jsou uloženy na bezpečném zamykatelném místě tak, aby k nim neměla přístup 
neautorizovaná osoba. 

 
8. Závěr 

8.1. Toto oznámení je účinné od 10.7.2020 
 


