Polityka prywatności
Akceptując niniejszą politykę prywatności, użytkownik - zgodnie z ustawą nr 1012000 o ochronie danych
osobowych wraz ze zmianami („Ustawa o Ochronie Danych Osobowych”) - wyraża zgodę na zbieranie i
przetwarzanie jego danych osobowych za pomocą niniejszej strony internetowej prowadzonej przez
HighSky Brokers, a. s. („Spółka”) dla celów promocyjnych, reklamowych i marketingowych oraz w celu
zorganizowania seminariów, warsztatów i innych działań edukacyjnych prowadzonych przez Spółkę.
Ponadto użytkownik oświadcza, że potwierdził informacje, które administrator danych osobowych jest
zobowiązany przekazać osobie, której dane dotyczą zgodnie z art. 11 Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych.
Zebrane dane osobowe zostaną przetworzone przez spółkę, jej pracowników i współpracowników
automatycznie i/lub ręcznie. Powyższe dane osobowe mogą zostać ujawnione wybranym podmiotom,
które świadczą usługi na rzecz spółki na podstawie umowy oraz zawsze urzędom państwowym, gdy
spółka jest zobowiązana przez prawo do takiego ujawnienia.
Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz zażądania
wprowadzenia zmian w takich danych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że administrator
danych lub podmiot przetwarzający dane wykorzystuje dane osobowe z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa lub w sposób, który w zadowalający sposób nie chroni prywatności i życia osobistego
osoby, której dane dotyczą, np. gdy dane osobowe są nieprawidłowe w odniesieniu do celu, dla którego
są przetwarzane, osoba, której dane dotyczą ma prawo zobowiązać osobę wymienioną powyżej do
złożenia wyjaśnień i/lub odpowiedniego naprawienia zaistniałego stanu („Żądanie”). Jeżeli takie Żądanie
nie zostanie wykonane w zadowalający sposób, osoba, której dane dotyczą ma prawo odwołać się
bezpośrednio do biura ds. ochrony danych osobowych („Biuro”) oraz otrzymać informacje odnośnie
takiego Żądania. Żadne z powyższych postanowień nie pozbawia osoby, której dane dotyczą prawa do
bezpośredniego odwołania się do Biura. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać
informacje o zablokowaniu,skorygowaniu, poprawieniu lub zniszczeniu jej danych osobowych.
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Oświadczenie prawne
Marka „GI Broker” stanowi własność i jest zarządzana przez spółkę akcyjną HighSky Brokers, a. s. z
siedzibą przy Vodičkova 710/31, Praga 1, numer identyfikacyjny: 247 10 164, zarejestrowaną w części B
rejestru handlowego prowadzonego przez sąd municypalny w Pradze, pod numerem 16338 („Spółka”).
Spółka świadczy usługi inwestycyjne zgodnie z ustawą nr 256/2004 o zobowiązaniach na rynkach
kapitałowych i licencją na prowadzenie firmy inwestycyjnej przyznaną przez Narodowy Bank Czeski.
HighSky Brokers a. s., działająca jako dom brokerski i będąca przedmiotem obrotu publicznego zgodnie z
art. 44 ust. 6 ustawy nr 93/2009 o audytorach wraz ze zmianami nie ustanawia Komitetu ds. Audytu.
Funkcje Komitetu ds. Audytu są wykonywane przez Radę Nadzorczą, w skład której wchodzą Jana
Rauerová, Grzegorz Kujawski i Alexander Leszek Konopka.
Żadna informacja ani część treści zamieszczonej na stronie internetowej nie stanowi jakiejkolwiek oferty,
wezwania lub zachęty do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych w związku z dowolnym
instrumentem inwestycyjnym. Spółka nie udziela żadnych porad inwestycyjnych lub rekomendacji
zdefiniowanych w powyższej ustawie.
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