OBVESTILO O ZASEBNOSTI
1. Uvod

ProfitLevel je registrirana blagovna znamka Ox Capital Markets Ltd. Podjetje Ox Capital Markets
Limtied (v nadaljnjem besedilu: Podjetje) je zavezan k varovanju vaše zasebnosti in ravnanju s podatki na
pregleden način.Podjetje razume pomen ohranjanja zaupnosti in zasebnosti vaših osebnih podatkov. Ker
nam zaupate vaše osebne podatke, vam želimo zagotoviti, da bomo storili vse, da ti podatki ostanejo zasebni.
Sprejeli smo več ukrepov za zaščito zaupnosti, varnosti in celovitosti vaših podatkov.
V skladu z ustreznimi členi Zakona 2016/679, če ste fizična oseba, je podjetje Ox Markets Ltd upravljavec
osebnih podatkov in upravljavec vaših osebnih podatkov v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot je
navedeno spodaj.
Za namene te izjave velja:
i) osebni podatki so vsi postopki ali nizi postopkov, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki ali zbirkami
osebnih podatkov, ne glede na to ali to poteka avtomatsko, kot npr. zbiranje, beleženje, organizacija,
strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, posvetovanje, uporaba, razkritje
s prenosom, razširjanjem ali kako drugim omogočanjem, usklajevanje ali kombiniranje, omejevanje,
brisanje ali uničevanje;
ii) Kontrolor pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugi organ, ki sam ali skupaj z
drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar so cilji in sredstva takšne obdelave
določeni z zakonodajo Unije ali države članice, lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje
določa zakonodaja Unije ali države članice;
ii) Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki v imenu kontrolorja
obdeluje osebne podatke;
2. Obvestilo o zasebnosti
Namen tega obvestila o zasebnosti je zagotoviti pregled nad tem, kako družba zbira in obdeluje vaše osebne
podatke ter vas obvešča o svojih pravicah v skladu z lokalnim zakonom o varstvu podatkov in Splošno
uredbo o varstvu podatkov EU (v nadaljevanju: "GDPR"). Ta izjava je namenjena fizičnim osebam, ki so
trenutne ali potencialne bodoče stranke družbe.Poleg tega je ta izjava namenjena fizičnim osebam, ki so v
preteklosti imele poslovni odnos z družbo.
Poleg navedenega vam ta izjava daje informacije o tem, v katerih okoliščinah lahko družba vaše osebne
podatke posreduje tretjim osebam, povezanim z družbo, kot so npr. ponudniki plačilnih storitev.
3. Kdo smo
Ox Capital Markets Ltd je pooblaščena družba s sedežem na Cipru z registrsko številko 338839. Podjetje je
registrirano in licencirano s strani Ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo (v nadaljnjem besedilu:
" CySEC") s številko dovoljenja 274/15.
Podjetje lahko pod svojim imenom registrira vezane zastopnike, ki imajo sedež v Evropski uniji.Omenjeni
zastopniki delajo izključno za podjetje. Vsak vezani zastopnik ima svojo izjavo o zasebnosti, ki jo objavi na
svoji spletni strani, ki je lahko povezana z in / ali se nanaša na spletno stran in / ali ime podjetja.
Če imate kakršna koli vprašanja ali želite več podrobnosti o tem, kako podjetje uporablja vaše osebne
podatke, se obrnite na našo ekipo za varstvo podatkov na naslovu dataprotection@oxmarkets.com.
4. Zbiranje podatkov

ProfitLevel is a registered brand name of Ox Capital Markets Ltd, a Cyprus Investment Firm, Licensed and Authorised by the Cyprus Securities and Exchange
Commission (CYSEC), under License number: 274/15, 67 Spyrou Kyprianou, Samos Center 2nd Floor, Office 202, Germasogeia 4042, Limassol, Cyprus.

V okviru postopkov za odprtje računov in trajnih obveznosti mora podjetje slediti zakonodajnemu okviru,
ki je trenutno v veljavi pri Ciprski komisiji za vrednostne papirje in borzo ("CySEC"). Natančneje, družba
mora spoštovati svoje pravne obveznosti v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja (zakon 13 (I)
/ 2018), ter njegovimi dopolnitvami, in direktivo o preprečevanju pranja denarja (direktiva DI144-200708 iz leta 2012) za vzpostavitev ekonomskega profila naročnika in preprečevanje pranja denarja in
spoštovanje ustreznih obveznosti vodenja evidenc v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2017/565
("Delegirana uredba") in Zakonom 87 (I) / 2017 za ugotavljanje primernosti in primernosti vsakega
naročnika ki temelji na storitvah, ki jih ponujajo posamezen CIF (testi ustreznosti in ustreznosti) in posnetki
telefonskih pogovorov, transakcij strank, FATCA in CRS.
Družba mora, na podlagi zgoraj navedenega, zahtevati, zbrati in vzdrževati najmanj pet (5) let naslednje:
i) Ime in priimek
ii) Datum rojstva
iii) Kraj rojstva
iv) Državljanstvo
v) Kopija potnega lista in / ali osebne izkaznice
vi) Račun za stanovanjske stroške (vključno s polnim naslovom stranke)
vii) Davčna številka
viii) Davčno rezidentstvo
ix) Telefonska številka
x) E-naslov
xi) Naziv delodajalca
xii) Poklic
xiii) Panoga zaposlitve
xiv) Bruto letni dohodek
xv) Neto vrednost
xvi) Predviden promet
xvii) Podatki o bančnem računu
Podjetje lahko te informacije zbira neposredno od vas (med postopkom odpiranja računa) in / ali od drugih
oseb, vključno na primer s kreditnimi agencijami, agencijami za preprečevanje goljufij, bankami, drugimi
finančnimi institucijami, tretjimi ponudniki za preverjanje pristnosti (družba uporablja za namene
preverjanja pristnosti Lexis-Nexis ) in ponudniki javnih zbirk podatkov.
Podjetje lahko zbira tudi podatke v zvezi z vašo uporabo njenih spletnih strani, kot so obiskane strani,
pogostost, trajanje obiska in dejavnosti trgovanja. Podjetje vodi tudi evidenco o vašem poslovanju, vključno
z zapisi o:
a) Izdelkih s katerimi trgujete in njihovo učinkovitostjo
b) Zgodovino podatkov o poslovanju in naložbah, ki jih imate, vključno z vloženim zneskom
c) Zgodovino podatkov o vaših plačilnih dejavnostih in vaših dvigih.
Poleg zgoraj navedenega lahko družba zaprosi tudi dodatne informacije za izboljšanje storitev (za obstoječe
ali potencialne stranke) ali naše dejavnosti (če ste naš dobavitelj za podatke o trgovanju) v skladu z
sporazumom, da zadovolji veljavni zakonodaji.
Podjetje beleži vso komunikacijo, elektronsko, telefonsko, osebno ali drugo, ki jo opravlja z vami v zvezi s
storitvami, ki jih zagotavlja podjetje in odnosom z vami.Ti posnetki bodo izključna last podjetja in bodo
predstavljala dokaze o komunikacijah med podjetjem in vami.
5. Komu lahko podjetje razkrije svoje podatke
Kot del uporabe vaših osebnih podatkov za zgoraj določene namene lahko vaše podatke razkrivamo:
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a) Ponudnikom storitev in strokovnim svetovalcem, s katerimi smo sklenili pogodbo o
zagotavljanju IT, finančnih, regulativnih, računovodskih in / ali drugih storitev.
b) Vezanim zastopnikom, s katerimi ima podjetje tesna razmerja in ki delajo izključno za podjetje.
c) Regulativnim organom.
d) Vsem, ki ste jih pooblastili.
e) Ustreznim organom za preiskavo ali preprečevanje goljufij, pranja denarja ali druge nezakonite
dejavnosti.
f) Trgovalnim repozitorijem ali podobno.
g) Zaposlenim v podjetju, da lahko opravijo svoje naloge in za izvajanje Sporazuma s podjetjem ali
da zagotovijo učinkovito delovanje naše platforme, funkcije samodejnih naročil in trgovinskih
podatkov.
Podjetje od organizacij zunaj podjetja, ki obdelujejo ali pridobivajo osebne podatke, zahteva, da poskrbijo
za zaupnost teh podatkov, se zavežejo, da bodo spoštovali pravico posameznika do zasebnosti in upoštevali
vse ustrezne zakone o varstvu podatkov in to obvestilo o zasebnosti.
6. Uporaba podatkov
Družba bo vaše osebne podatke uporabljala, shranjevala, in obdelovala v skladu z Uredbo o splošnih
podatkih o varovanju podatkov 2016/679 in obdelavo osebnih podatkov (varstvo posameznikov) po zakonu
iz leta 2001, ter njegovimi dopolnitvami.
Vaši osebni podatki (ne javno dostopne informacije in / ali podatki, ki jih podjetje že ima), bodo zbrani in
obdelani izrecno in posebej le za namene, za katere so bili zbrani ("omejitev namena"), medtem ko sme
podjetje zahtevati le informacije, ki so potrebne v zvezi z nameni, za katere se zbirajo.
Vaše osebne podatke lahko prenesemo zunaj Evropskega gospodarskega prostora. Če bomo izvedli tak
prenos, bomo zagotovili, da bo prenos zakonit in da obstajajo ustrezni varnostni ukrepi za zaščito vaših
osebnih podatkov, kot je določeno v veljavnih zakonodaji.Poleg tega podjetje upošteva navodila Evropske
komisije v zvezi s tem in zagotavlja, da Evropska komisija dovoljuje, da lahko vaše podatke prenesemo v
tretjo državo, če je zagotovljena ustrezna zaščita varstva vaših osebnih podatkov.
7. Vaše soglasje
Uporaba vaših osebnih podatkov temelji na naslednji zakonski osnovi:
a) izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do vas
b) skladnost z zakonskimi in regulativnimi zahtevami
c) prizadevanjem za legitimne interese
V skladu z zgoraj navedenimi točkami smo zakonsko dolžni obdelati vaše osebne podatke. Če naša uporaba
vaših osebnih podatkov ne spada v področje enega od teh treh zakonskih razlogov, potrebujemo vaše
soglasje. Takšno soglasje je zagotovljeno v skladu s sporazumom s strankami, ki vam ga posredujemo med
postopkom odpiranja računa in je na voljo tudi na spletnih straneh podjetja.Podjetje se opira na dano
soglasje kot svojo pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov. To soglasje lahko kadarkoli,
prekličete tako, da nas kontaktirate preko telefona ali po elektronski pošti dataprotection@oxmarkets.com.
Če ste fizična oseba in je za uporabo vaših osebnih podatkov potrebno vaše soglasje, bo Podjetje zahtevalo,
da se vaše soglasje zagotovi prosto, da boste o pogojih obveščeni in da nedvoumno izraža vašo voljo ter z
izjavo ali z jasnim pritrdilnim dejanjem daje sporazum o obdelavi.
Če se kakorkoli počutite prisiljeni v privolitev ali boste utrpeli negativne posledice, če soglasja ne podate,
potem vaše soglasje ne bo veljavno.Poleg tega vaše soglasje ni del brezpogojnih pogojev poslovanja, ker bi
takšno dejanje pomenilo, da niste svobodno podali svojega soglasja.
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8. Obdelovanje vaših osebnih podatkov brez vašega soglasja
V določenih okoliščinah lahko podjetje obdeluje vaše podatke brez soglasja.Za najbolj relevantne okoliščine
veljajo naslednje:
i) Obdelava je potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za kontrolorja.
ii) Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe katere stranka ste, ali za sprejetje ukrepov potrebnih pred
sklenitvijo pogodbe.
iii) Obdelava je potrebna za zaščito ključnih interesov posameznika na katerega se podatki nanašajo.
iv) Obdelava je potrebna za opravljanje nalog, ki se izvajajo v javnem interesu ali pri izvajanju nalog javnih
organov ali tretjih oseb, katerim so podatki posredovani.
v) Obdelava je potrebna za namene zakonsko določenih nalog, ki jih mora upoštevati upravljalec ali tretja
oseba, kateri so osebni podatki posredovani, pod pogojem, da te naloge prevladajo nad pravicami, interesi
in temeljnimi svoboščinami oseb.
9. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke
Podjetje hrani vaše osebne podatke tako dolgo, dokler ima podjetje poslovno razmerje z vami (fizično
osebo). Ko se poslovni odnos zaključi , lahko vaše podatke hranimo še največ pet (5) let v skladu z zakoni,
ki jih mora spoštovati podjetjePodjetje lahko vaše osebne podatke hrani dlje kot pet (5) let zaradi zakonskih,
regulativnih in / ali katerihkoli drugih obvezujočih razlogov.
Obdobje hrambe se določi glede na vrsto zbranih podatkov in namen, za katerega se jih zbira, ob
upoštevanju zahtev, ki veljajo za posamezno situacijo, in potrebe po uničenju zastarelih, neuporabljenih
informacij v najkrajšem možnem času.
10. Upravljanje osebnih podatkov in zaščitni ukrepi
Podjetje je sprejelo vse ustrezne organizacijske ukrepe za zagotovitev ustrezne varnosti vaših osebnih
podatkov .Poleg tega ima podjetje za svoje zaposlene usposabljanje v zvezi z varstvom podatko, da ublaži
morebitna tveganja za vaše podatke.Zaposleni, ki obdelujejo vaše podatke se usposabljajo o varovanju
zaupnosti podatkov strank in zasebnosti posameznikov.Kršenje pravil o zasebnosti obravnavamo kot
prednostno nalogo, družba pa krepi svoje notranje postopke, da bi preprečila takšen dogodek.
Družba ima vzpostavljene postopke v zvezi z varovanjem vaših podatkov. Dostop do vaših podatkov imajo
samo zaposleni in / ali vezane zastopnike, ki morajo imeti dostop do informacij, da bi omogočili
kontinuiteto pogodbe med vami in družbo.
Poleg tega hranimo osebne podatke zaščitene s kombinacijo varne računalniške hrambe, varnih strežnikov
in občasno in če se zdi potrebno, jih shranimo v papirnati obliki.Družba je sprejela vse potrebne ukrepe za
zaščito osebnih podatkov pred zlorabo, izgubo, nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem ali razkritjem.
Čeprav naredimo vse kar je v naši moči, da bi zaščitili vaše podatke, potrjujete, da uporaba interneta ni
povsem varna in zato ne moremo zagotoviti varnosti ali celovitosti osebnih podatkov, prenesenih od vas ali
vas preko interneta.
11 .Sprememba podatkov
Podjetje lahko kadarkoli obvestite, da so se vaši podatki spremenili ali da želite izbrisati podatke, ki jih
imamo o vas, tako da nam pišete na naslov dataprotection@oxmarkets.c om. Vaše podatke bomo
spremenili ali izbrisali v skladu z vašimi navodili, razen v kolikor smo dolžni vaše podatke hraniti zaradi
zakonodajnih razlogov in da vam zagotovimo storitve, ki ste jih zahtevali, ali da hranimo ustrezne poslovne
zapise.
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12. Pravica do dostopa
Kot fizična oseba imate pravico pridobiti kopijo vseh osebnih podatkov, ki jih imamo o vas in nas obvestiti
o morebitnih netočnostih. Poleg tega lahko zahtevate tudi razlog za hranjenje takih podatkov.
Če želite vložiti zahtevo, nam pišite, izkažite svojo identiteto in navedite, katere informacije želite .Lahko
nas kontaktirate preko elektronske pošte na dataprotection@oxmarkets.com .
13 .Vprašanja
Če imate kakršna koli vprašanja glede tega obvestila o zasebnosti, želite dostopati do svojih podatkov, se
pritožiti ali podatke spremeniti, ali če imate kakršna koli vprašanja o varnosti na naši spletni strani, nam
lahko pišete na elektronski naslov dataprotection@oxmarkets.com .
Če niste zadovoljni s kakovostjo storitev glede obdelave osebnih podatkov, imate kot fizična oseba pravico
vložiti pritožbo pri našem nadzornem organu, to je Komisar za varstvo osebnih podatkov v Republiki Ciper.
14 .Posodobitev tega obvestila
To obvestilo se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.Zaradi tega vam svetujemo, da preverite
morebitne posodobitve.
15. Jezik
Uradni jezik Podjetja je angleški in Klient mora ves čas prebirati in spremljati glavno Spletno stran za točne
informacije in razkritje dejavnosti Podjetja, vključno s tem Sporazumom. Prevodi in podatki, ki so na voljo
v jezikih, ki niso angleški jezik, so na voljo le v informativne namene in Podjetja ne zavezujejo, niti nimajo
kakega drugega pravnega učinka, saj Podjetje nima nobene odgovornosti ali obveze v zvezi s točnostjo
podatkov v teh jezikih.
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