
Zásady ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů platí mezi vámi, Uživatelem těchto Webových stránek,
a Orenda Financial Solutions Limited, vlastníkem a poskytovatelem těchto Webových
stránek. Orenda Financial Solutions Limited bere soukromí vašich Údajů velmi vážně. Tyto
zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše používání jakýchkoli shromážděných
Údajů námi nebo poskytnutými vámi v souvislosti s vaším používáním Webových stránek.
Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů.

Definice a interpretace

Údaje
Údaje souhrnně všechny informace, které poskytnete společnosti Orenda Financial Services
Limited prostřednictvím Webových stránek. Tato definice v případě potřeby zahrnuje definice
uvedené v zákonech o ochraně údajů; Zákony o ochraně osobních údajů jakékoli platné
zákony týkající se zpracování osobních údajů, včetně, ale nikoli výlučně směrnice 96/46/ES
(směrnice o ochraně osobních údajů) nebo GDPR, a jakékoli národní prováděcí zákony,
nařízení a sekundární právní předpisy, a to po dobu účinnosti GDPR ve Spojeném
království; GDPR obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679; Orenda
Financial Services Limited je společnost s ručením omezeným zapsaná v Anglii a Walesu
(RC 13223057), se evidenčním číslem 12500737 se sídlem Reedman House. 31 King
Street, West Manchester, Greater Manchester, Anglie, M3 2PJ. Uživatel nebo jakákoli třetí
strana, která přistupuje na Webovou stránku a není ani (i) zaměstnána společností Orenda
Financial Services Limited a jednající v rámci své činnosti zaměstnání nebo (ii) najat jako
konzultant nebo jinak poskytující služby společnosti Orenda Financial Services Limited a
přístupuje na Webové stránky v souvislosti s poskytováním takových služeb; a Webová
stránka, kterou aktuálně používáte a jakékoli subdomény této Webové stránky, pokud to
není výslovně vyloučeno jejich vlastními podmínkami.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud kontext nevyžaduje jiný výklad: jednotné
číslo zahrnuje množné číslo a naopak; odkazy na články, doložky, rozpisy nebo přílohy jsou
články, doložky, plány nebo přílohy těchto zásad ochrany osobních údajů; odkaz na osobu
zahrnuje firmy, společnosti, vládní subjekty, trusty a partnerství; „včetně“ je chápán tak, že
znamená „včetně bez omezení“; odkaz na jakékoli zákonné ustanovení zahrnuje jakékoli
jeho úpravy nebo doplnění; nadpisy a podnadpisy nejsou součástí těchto zásad ochrany
osobních údajů.

Rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na činnost společnosti Orenda
Financial Services Limited a jejích uživatelů ve vztahu k této Webové stránce. Nevztahuje se
na žádné Webové stránky, které jsou přístupné z této Webové stránky včetně, ale nejen,
jakýchkoli odkazů, které můžeme poskytnout na Webové stránky sociálních médií.

Pro účely platných zákonů o ochraně údajů je Orenda Financial Services Limited „správce
osobních údajů". To znamená, že Orenda Financial Services Limited určuje účely, pro které
a způsob, jakým jsou vaše Osobní údaje zpracovávány.

Shromážděná data
Můžeme od vás shromažďovat následující Údaje, které zahrnují osobní údaje:



Jméno; datum narození; pohlaví; profese; kontaktní informace, jako jsou e-mailové adresy a
telefonní čísla; finanční informace, jako jsou čísla kreditních/debetních karet; IP adresa
(automaticky shromažďována); operační systém (automaticky shromažďován); v každém
případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Jak shromažďujeme Údaje
Údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

● Osobní údaje nám dáte vy;
● A osobní údaje jsou shromažďovány automaticky

Vaše osobní údaje budou shromažďovány několika způsoby, například když nás
kontaktujete prostřednictvím Webové stránky, telefonicky, poštou, e-mailem nebo jakýmkoli
jiným způsobem; když se u nás zaregistrujete a založíte si účet pro příjem našich
produktů/služeb. V každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Osobní údaje, které se shromažďují automaticky v rozsahu, ve kterém přistupujete k
Webové stránky, budou zahrnovat například: informace (IP adresa, datum, čas, četnost) o
vaší návštěvě Webové stránky. Tyto informace nám pomáhají provádět vylepšení obsahu
Webových stránek a navigace.

Naše používání dat
Některé nebo všechny výše uvedené Údaje můžeme čas od času vyžadovat, abychom vám
poskytli nejlepší možné služby a zážitek při používání našich Webových stránek. Osobní
údaje budou užity v souladu s těmito zásadami.
Vaše Údaje můžeme použít pro výše uvedené účely, pokud to považujeme za nezbytné pro
naše legitimní účely. Pokud s tím nejste spokojeni, máte za určitých okolností právo vznést
námitku (viz část s nadpisem „Vaše práva“ níže).

S kým data sdílíme
Vaše Údaje můžeme sdílet s následujícími skupinami osob z následujících důvodů:

● kterákoli ze společností nebo přidružených společností naší skupiny
● subjekt pod jehož značkou jste zažádali o účel nebo kartu
● poskytovatelé služeb třetích stran, kteří nám poskytují služby vyžadující zpracování

osobních údajů
● k zajištění, že AML požadavky jsou splněny
● příslušné orgány,pokud si orgány vyžádají tyto informace toto budeme muset zajistit

zákonem;

V každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat
K ochraně vašich Údajů použijeme technická a organizační opatření, například:
přístup k vašemu účtu je řízen heslem a uživatelským jménem,   které je pro vás jedinečné.
Vaše Údaje ukládáme na zabezpečených serverech. Platební údaje jsou šifrovány pomocí
technologie SSL (obvykle budete když tuto technologii používáme, uvidíte ve svém
prohlížeči ikonu zámku nebo zelený adresní řádek (nebo obojí).
Technická a organizační opatření zahrnují opatření k řešení jakéhokoli podezření na
porušení dat. Pokud máte podezření na jakékoli zneužití nebo ztrátu nebo neoprávněný
přístup k vašim Údajům, dejte nám prosím okamžitě vědět prostřednictvím této e-mailové



adresy: info@orenda.finance Pokud chcete podrobné informace od Get Safe Online o tom,
jak chránit vaše informace a vaše počítače a zařízení před podvody, krádeží identity, viry a
mnoha dalšími online problémy, navštivte prosím www.getsafeonline.org. Get Safe Online je
podporován Vládou HM a předními podniky.

Uchovávání dat
Pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání, budeme vaše Údaje
uchovávat v našich systémech pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v
těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo dokud nebudete požadovat vymazání Údajů.
I když vaše Údaje vymažeme, mohou zůstat na záložních nebo archivních médiích pro
právní, daňové nebo regulační účely.

Vaše práva
V souvislosti se svými Údaji máte následující práva:
Právo na přístup – právo kdykoli si vyžádat (i) kopie vašich Údajů, které o vás uchováváme,
nebo (ii) že takové informace upravíme, aktualizujeme nebo odstraníme. Pokud vám
poskytneme přístup k informacím, které o vás držíme, nebudeme vám za to nic účtovat,
pokud váš požadavek nebude „zjevně neopodstatněný, resp. nepřiměřený." Pokud nám to
zákon umožňuje, můžeme vaši žádost odmítnout. Pokud odmítneme vaši žádost, sdělíme
vám důvody.
Právo na opravu – právo na opravu vašich Údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
Právo na výmaz – právo požadovat, abychom vymazali nebo odstranili vaše údaje z našich
systémů.
Právo omezit naše používání vašich údajů – právo nám „zablokovat“ používání vašich Údajů
nebo omezit způsob, jakým můžeme Údaje použít.
Právo na přenositelnost údajů – právo požadovat, abychom vaše Údaje přesunuli,
zkopírovali nebo převedli.
Právo vznést námitku – právo vznést námitku proti našemu používání vašich Údajů, včetně
případů, kdy je používáme pro naše legitimní účely

Chcete-li se dotázat, uplatnit jakékoli ze svých práv uvedených výše nebo odvolat svůj
souhlas se zpracováním vašich Údajů (pokud je souhlas naším právním základem pro
zpracování vašich Údajů), kontaktujte nás prosím prostřednictvím této e-mailové adresy:
info@orenda.finance Pokud nejste spokojeni se způsobem vyřízení stížnosti, kterou podáte
ve vztahu k vašim Údajům, které zpracováváme, můžete se se svou stížností obrátit na
příslušný úřad ochrany osobních údajů. Pro Spojené království je to Information
Commissioner’s Office (ICO). Kontaktní údaje ICO naleznete na jejich webových stránkách
https://ico.org.uk/. Je důležité, aby Údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální.
Prosím, informujte nás, pokud se vaše Údaje během doby, po kterou je uchováváme, změní.

Odkazy na jiné webové stránky
Tyto Webové stránky mohou čas od času poskytovat odkazy na jiné webové stránky. Nad
takovými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu a neneseme žádnou odpovědnost
za obsah těchto webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na
používání takových webových stránek. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany
osobních údajů nebo prohlášení těchto jiných webových stránek před jejich použitím.

Změny ve vlastnictví a řízení podniku



Orenda Financial Services Limited může čas od času rozšířit nebo omezit naše podnikání a
to může zahrnovat prodej a/nebo převod kontroly nad celou společností Orenda Financial
Services Limited nebo její částí. Údaje poskytnuté uživateli budou tam, kde je to relevantní
pro jakoukoli část našeho podnikání, převedeny spolu s touto částí a nový vlastník nebo
nově ovládající strana bude za podmínek určených těmito zásadami ochrany osobních
údajů, mít dovoleno používat Údaje k účelům, pro které byly původně poskytnuty Nám.
Údaje můžeme také zpřístupnit potenciálnímu kupci našeho podniku nebo jakékoli jeho
části. Ve výše uvedených případech podnikneme kroky s cílem zajistit ochranu vašeho
soukromí.

Všeobecné
Žádná ze svých práv vyplývajících z těchto zásad ochrany osobních údajů nesmíte převést
na žádnou jinou osobu. Můžeme přenést naše práva podle těchto zásad ochrany osobních
údajů, pokud se důvodně domníváme, že vaše práva nebudou dotčena. Pokud jakýkoli soud
nebo příslušný orgán zjistí, že jakékoli ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů
(nebo část jejich ustanovení) je neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude toto
ustanovení nebo část takového ustanovení, v požadovaném rozsahu, považováno, že se
vypouští, a platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto zásad ochrany osobních
údajů nebudou ovlivněny. Není-li dohodnuto jinak, žádné prodlení, jednání nebo opomenutí
strany při výkonu jakékoli práva nebo opravného prostředku nebude považováno za vzdání
se tohoto nebo jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku.
Tato smlouva se bude řídit a vykládat v souladu s právem Anglie a Walesu. Všechno spory
vzniklé na základě této smlouvy budou podléhat výlučné jurisdikci anglického a velšské
soudy.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Orenda Financial Services Limited si vyhrazuje právo čas od času změnit tyto zásady
ochrany osobních údajů podle našeho uvážení, pokud to bude účelné nebo to vyžaduje
zákon. Jakékoli změny budou okamžitě zveřejněny na Webových stránkách a má se za to,
že jste přijali podmínky zásad ochrany osobních údajů při prvním použití Webové stránky po
provedení změn. Orenda Financial Services Limited můžete kontaktovat e-mailem na adrese
info@orenda.finance


