Oznámení o ochraně osobních údajů
Proč tyto informace potřebujeme?
Informace shromážděné v tomto dotazníku budou použity EY k provedení identifikace a kontroly klienta
a jeho skutečného vlastníka, jak to vyžadují právní předpisy proti praní špinavých peněz (zákon
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu – „AML zákon“). Kromě toho také zpracováváme identifikační a podkladové informace jako
součást našich postupů nezbytných pro akceptaci klientů, které zahrnují zajištění nezávislosti auditora,
kontrolu konfliktů, reputační a finanční kontroly a plnění dalších právních předpisů nebo regulativních
požadavků, kterým podléháme.
Mezi kontroly, které typicky provádíme, patří následující:
u
u
u
u
u
u
u
u

Ověření identity: ověření jména a adresy oproti příslušnému dokladu
Zjišťování skutečných vlastníků obchodních společností a dalších právnických osob
Kontrola konfliktů: s cílem zabránit střetu zájmů s jiným klientem
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Kontrola politicky exponovaných osob (PEP)
V některých případech rovněž zjišťování informací z médií
Kontrola sankčních seznamů
Kontrola nezávislosti

Se shromážděnými údaji bude zacházeno přísně důvěrně a v souladu s příslušnou legislativou o ochraně
osobních údajů a legislativou proti praní špinavých peněz, a v souladu s příslušnými profesními
předpisy.

Jaký je právní základ zpracování osobních údajů?
Právním základem pro zpracování zde obsažených osobních údajů ze strany EY je:
u

u

u

u

Plnění právní či regulativní povinnosti provést před uzavřením obchodního vztahu s klientem
identifikaci a kontrolu klienta, jak vyžaduje AML zákon;
Náš oprávněný zájem na zjišťování případného střetu zájmů, abychom mohli řádně plnit
požadavky právních předpisů ohledně nezávislosti;
Náš oprávněný zájem podpořit ostatní členské firmy EY při identifikaci a kontrole klienta
a dodržování právních povinností nebo regulativních požadavků;
Náš oprávněný zájem ochránit EY proti neúmyslnému nakládání s výnosy z trestné činnosti
nebo proti asistenci při jakýchkoli jiných nezákonných nebo podvodných činnostech (například
terorismu).

1/2

Sdílení informací s dalšími členskými firmami EY
EY může sdílet informace poskytnuté v tomto dotazníku s dalšími firmami z globální sítě EY
z následujících důvodů:
u
u
u
u

u

poskytování služeb;
dodržování právních předpisů a regulativních požadavků, kterým podléháme;
kontrola konfliktů;
řízení rizik (včetně postupů nezbytných pro akceptaci klientů prováděných jinými členskými
firmami EY) a kontroly kvality; a
naše interní finanční účetnictví, informační technologie a další administrativní podpora.

K údajům bude mít v těchto dalších členských firmách EY přístup pouze omezený počet jednotlivců,
kteří potřebují znát informace k výkonu svých funkcí a budou je zpracovávat pro účely stanovené
v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.
Informace budou zpracovávány v jurisdikcích, v nichž příslušné členské firmy EY působí (kanceláře EY
jsou uvedeny na adrese www.ey.com). Seznam členských firem EY naleznete zde.
Předávání osobních údajů mezi společnostmi EY se řídí závaznými podnikovými pravidly EY, která jsou
k dispozici na www.ey.com/bcr.

Vaše povinnost informovat subjekty údajů, jejichž informace nám
poskytujete
Zaručujete, že informujete veškeré osoby, jejichž osobní údaje EY poskytnete, že budou jejich osobní
údaje zaznamenány v systémech EY v souvislosti s výše uvedenými účely a budou zpracovány
způsobem popsaným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů EY.

Jak nás můžete kontaktovat
Jakékoli dotazy, stížnosti nebo žádosti ohledně výkonu práv souvisejících s ochranou osobních údajů
lze zaslat na e-mail dataprotection@cz.ey.com.
Další informace o tom, jak EY zpracovává osobní údaje, jsou k dispozici
v Prohlášení o ochraně osobních údajů | EY Česká republika.
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