
GLOBAL FINANCIAL INFORMATION SERVICES 

ZMLUVA S PREDPLATITEĽOM 

 

Táto Zmluva s predplatiteľom („zmluva“), zo dňa 14. 01. 2020 („deň nadobudnutia platnosti“), medzi 

spoločnosťou Global Financial Information Services GmbH („GFIS“) a nižšie podpísaným 

predplatiteľom („predplatiteľ“), upravuje predplatenie predplatiteľa („predplatenie“) údajov o trhu 

alebo iných informácií prístupných prostredníctvom spoločnosti GFIS vrátane ponúknutých cien, 

ponúk, cien, sadzieb, iných obchodných a informatívnych údajov vrátane informácií z nich 

odvodených, distribuovaných alebo sprístupnených prostredníctvom spoločnosti GFIS (spoločne 

„údaje“). 

 

Oprávnenie s obmedzeným obdobím platnosti, nevýhradné, neprevoditeľné: S výhradou zmluvných 

podmienok v tomto dokumente udeľuje spoločnosť GFIS predplatiteľovi, na obdobie uvedené nižšie, 

nevýhradné, neprevoditeľné oprávnenie počas platnosti zmluvy prijímať a používať údaje, ako je 

stanovené v tomto dokumente. 

 

Profesionálny alebo neprofesionálny používateľ údajov o trhu: Predplatiteľ bude povinný poskytnúť 

určité informácie na určenie, či spĺňa definíciu neprofesionálneho predplatiteľa alebo 

profesionálneho predplatiteľa. Predplatiteľ súhlasí s poskytnutím presných informácií a v prípade 

akejkoľvek zmeny informácií predplatiteľa alebo jeho statusu profesionálneho alebo 

neprofesionálneho používateľa údajov o trhu okamžite informuje spoločnosť GFIS . 

V prípade neprofesionálnych predplatiteľov je oprávnenie k údajom iba na osobné použitie. 

Vyhlásením spoločnosti GFIS, že predplatiteľ je neprofesionálny predplatiteľ, alebo pokračovaním 

v prijímaní údajov za sadzbu pre neprofesionálneho predplatiteľa predplatiteľ potvrdzuje spoločnosti 

GFIS, že spĺňa definíciu neprofesionálneho predplatiteľa. Predplatiteľ ihneď vyhovie dôvodnej 

žiadosti od spoločnosti GFIS o informácie týkajúce sa prijatia, spracovania, zobrazenia a redistribúcie 

údajov neprofesionálnym predplatiteľom. 

 

V prípade profesionálnych predplatiteľov je oprávnenie k údajom na interné podnikové použitie 

a/alebo osobné použitie predplatiteľa. Na požiadanie profesionálny predplatiteľ sprístupní svoje 

priestory spoločnosti GFIS alebo jej splnomocnencovi kvôli fyzickej kontrole záznamov 

profesionálneho predplatiteľa týkajúcich sa použitia údajov alebo prístupu k nim, všetko 

v primeraných termínoch, na dôvodnú žiadosť, s cieľom zaistiť dodržiavanie tejto zmluvy. 

 

Zákonom chránené údaje: Predplatiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť GFIS a/alebo 

dodávatelia údajov ako tretia strana (jednotlivo „dodávateľ údajov“) majú k údajom vlastnícke práva. 

Údaje zostanú majetkom spoločnosti GFIS a/alebo dodávateľov údajov. Bude sa predpokladať, že 

v dôsledku poskytnutia údajov predplatiteľovi sa ani spoločnosť GFIS, ani dodávateľ údajov nevzdali 

žiadnej zo svojich majetkových účastí na údajoch. 

 



Použitie údajov: Predplatiteľ súhlasí s tým, že údaje nepredá, neprenajme, nereprodukuje, 

nedistribuuje alebo komerčne nevyužije akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti 

GFIS a príslušného dodávateľa údajov. Predplatiteľ výslovne súhlasí, že nepoužije alebo nepovolí inej 

osobe použiť akékoľvek údaje na účely (i) vytvorenia odvodených produktov údajov na základe 

údajov alebo odvodených z údajov, (ii) určenia akejkoľvek ceny alebo dospenia k akejkoľvek cene, 

vrátane vyrovnávacích cien, pre kontrakty na deriváty, opcie na kontrakty na deriváty alebo podobné 

nástroje na deriváty obchodované na burze a (iii) vytvorenia indexu alebo indexov, (iv) pre akékoľvek 

iné odvodené diela, ktoré budú šírené, publikované alebo inak použité externe. Predplatiteľ údaje 

použije výhradne v súlade s platnými zákonmi, predpismi a nariadeniami („platné zákony“). 

 

Spoločnosť GFIS si vyhradzuje právo ukončiť prístup k všetkým údajom alebo ich časti, kedykoľvek 

podľa svojho uváženia, zmeniť časy prenosu a dodacie lehoty, a taktiež rýchlosti prenosu, protokoly 

o poskytnutých údajoch, formát a obsahy poskytnutých údajov. 

 

Spoločnosť GFIS je ďalej oprávnená pozastaviť alebo prerušiť prístup k údajom s okamžitým účinkom, 

ak predplatiteľ poruší akékoľvek podmienky tejto zmluvy; môže to zahŕňať prípady, keď predplatiteľ 

údaje využije v rozpore s touto zmluvou. 

 

Predplatiteľ neprevedie alebo neoznámi tieto údaje tretím stranám, s výnimkou toho, čo je povolené 

v tomto dokumente, alebo ako je vyžadované na dodržanie platných zákonov. 

 

Obdobie platnosti a ukončenie: Platnosť tejto zmluvy začína v deň nadobudnutia platnosti a trvá 

každý mesiac pri sadzbách platných v danom čase až do jej vypovedania predplatiteľom alebo 

spoločnosťou GFIS. 

 

Predplatiteľ musí dať spoločnosti GFIS výpoveď s výpovednou lehotou 30 dní, pričom ukončenie bude 

účinné na konci kalendárneho mesiaca. 

 

Spoločnosť GFIS môže túto zmluvu ukončiť kedykoľvek oznámením predplatiteľovi. Spoločnosť GFIS 

môže túto zmluvu ukončiť okamžite s oznámením alebo bez oznámenia predplatiteľovi v prípade, že 

predplatiteľ poruší ktorúkoľvek podmienku tejto zmluvy (v tomto prípade predplatiteľ okamžite 

stráca právo na prijímanie údajov pre aktuálny mesiac a pre všetky budúce predplatené mesiace). 

 

Odmeny a automatická fakturácia: Predplatiteľ zaplatí spoločnosti GFIS odmeny v súlade so 

zoznamom odmien aktuálnym v danom čase, ktorý sa nachádza na webe spoločnosti GFIS 

(www.gfis.info) („odmeny“). Predplatiteľ súhlasí s tým, že spoločnosť GFIS môže odmeny kedykoľvek 

zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia predplatiteľa. 

 



Odmeny budú predplatiteľovi účtované automaticky každý mesiac prvý deň v mesiaci („dátum 

platby“). Predplatiteľ splnomocňuje [názov pridruženej organizácie spoločnosti GFIS] na odčítanie 

odmien zo sprostredkovateľského účtu predplatiteľa v [názov pridruženej organizácie]. Ak [názov 

pridruženej organizácie] nie je schopná odmeny odčítať, potom predplatiteľ zaplatí odmeny 

spoločnosti GFIS do 30 dní od prijatia faktúry. Spoločnosť GFIS môže vymerať úrok z omeškania 

v sadzbe tri percentá (3 %) mesačne zo všetkých súm splatných a nezaplatených do tridsiatich (30) 

dní od dátumu faktúry spoločnosti GFIS až do samotnej platby. Nezaplatenie súm pri splatnosti 

predplatiteľom znamená závažné porušenie. Okrem všetkých ostatných práv a opravných 

prostriedkov dostupných spoločnosti GFIS podľa zákona alebo podľa spravodlivosti môže spoločnosť 

GFIS zároveň pozastaviť dodávku údajov alebo ich súčasti, pokým zostane ktorákoľvek suma po tejto 

lehote tridsiatich (30) dní nezaplatená. Predplatiteľ zaplatí príslušné dane, okrem iného vrátane DPH, 

poplatkov alebo výmerov zahraničných alebo domácich národných, štátnych, provinčných alebo 

miestnych orgánov verejnej správy alebo ich sekcií, týkajúce sa poskytovania údajov. 

 

Predplatiteľ berie na vedomie, že všetky odmeny sú po zaplatení nevratné (okrem zdvojených platieb 

a iných zrejmých chýb). 

 

Bezpečnostné informácie a prístup: Predplatiteľ dostane meno používateľa a/alebo heslo alebo iný 

bezpečnostný kód alebo zariadenie (spoločne „bezpečnostné informácie“) na prístup k údajom. 

Predplatiteľ súhlasí s tým, že bude zachovávať dôvernosť bezpečnostných informácií a neoznámi 

svoje bezpečnostné informácie tretím stranám. Predplatiteľ môže mať súčasne prístup k predplateniu 

iba prostredníctvom jedného počítača alebo mobilného zariadenia pripojeného na internet. Ak dôjde 

k strate alebo odcudzeniu bezpečnostných informácií, alebo existuje možnosť ich zneužitia 

akýmkoľvek spôsobom, zaväzuje sa predplatiteľ ihneď upozorniť spoločnosť GFIS. 

 

Žiadne odporúčanie na nákup alebo predaj cenných papierov: Žiadny z údajov nepredstavuje 

odporúčanie spoločnosti GFIS alebo žiadosť o nákup alebo predaj cenného papiera alebo iného 

investičného produktu. 

 

Žiadna záruka akéhokoľvek druhu na údaje; obmedzenie zodpovednosti: 

 

PREDPLATITEĽ SÚHLASÍ S TÝM, ŽE ÚDAJE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, „AKO SÚ DOSTUPNÉ“ BEZ 

ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. PREDPLATITEĽ SÚHLASÍ S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ GFIS A JEJ 

PRIDRUŽENÉ ORGANIZÁCIE (VRÁTANE ICH PRÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKOV, RIADITEĽOV, ČLENOV 

PREDSTAVENSTVA, ZAMESTNANCOV ALEBO SPLNOMOCNENCOV) A AKÝKOĽVEK DODÁVATEĽ 

ÚDAJOV A JEHO PRIDRUŽENÉ ORGANIZÁCIE (VRÁTANE ICH PRÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKOV, RIADITEĽOV, 

ČLENOV PREDSTAVENSTVA, ZAMESTNANCOV ALEBO SPLNOMOCNENCOV) NEDÁVAJÚ ŽIADNE 

ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU – VÝSLOVNÉ, MLČKY PREDPOKLADANÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ZO 

ZÁKONA, POKIAĽ IDE O ÚDAJE, ALEBO ICH PRENOS, VČASNOSŤ, SLED, PRESNOSŤ ALEBO ÚPLNOSŤ, 

OKREM INÉHO VRÁTANE MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO ZÁRUK PREDAJNOSTI, KVALITY 

ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO POUŽITIE ALEBO NEPORUŠENIE, A ZÁRUK 



VZNIKNUTÝCH ZO ZÁKONA ALEBO INAK PODĽA PRÁVA ALEBO Z AKÉHOKOĽVEK PRIEBEHU 

ROKOVANIA ALEBO OBCHODNEJ ZVYKLOSTI. 

 

PREDPLATITEĽ SÚHLASÍ S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ GFIS A JEJ PRIDRUŽENÉ ORGANIZÁCIE (VRÁTANE ICH 

PRÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKOV, RIADITEĽOV, ČLENOV PREDSTAVENSTVA, ZAMESTNANCOV ALEBO 

SPLNOMOCNENCOV) A AKÝKOĽVEK DODÁVATEĽ ÚDAJOV A JEHO PRIDRUŽENÉ ORGANIZÁCIE 

(VRÁTANE ICH PRÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKOV, RIADITEĽOV, ČLENOV PREDSTAVENSTVA, 

ZAMESTNANCOV ALEBO SPLNOMOCNENCOV) NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ VOČI PREDPLATITEĽOVI 

ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA NEPRESNÉ ALEBO NEÚPLNÉ ÚDAJE ALEBO INÉ INFORMÁCIE 

O TRHU DODANÉ PREDPLATITEĽOVI, ANI ZA AKÁKOĽVEK ONESKORENIE, PRERUŠENIE, CHYBY ALEBO 

OPOMENUTIE PRI ICH DODANÍ, ANI ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, VEDĽAJŠIE ALEBO 

NÁSLEDNÉ NÁHRADY ŠKODY VZNIKNUTÉ Z UVEDENÝCH NEPRESNOSTÍ, ONESKORENIA, PRERUŠENIA, 

CHÝB ALEBO OPOMENUTIA ALEBO AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV ALEBO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH NA 

ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY ALEBO V SÚVISLOSTI S ŇOU. 

 

AK BY SA PREDCHÁDZAJÚCE ODMIETNUTIE A ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI, ALEBO AKEJKOĽVEK 

JEJ ČASTI, MALI POVAŽOVAŤ ZA NEPLATNÉ ALEBO NEÚČINNÉ, CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ 

SPOLOČNOSTI GFIS A JEJ PRIDRUŽENÝCH ORGANIZÁCIÍ (VRÁTANE ICH PRÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKOV, 

RIADITEĽOV, ČLENOV PREDSTAVENSTVA, ZAMESTNANCOV ALEBO SPLNOMOCNENCOV) A 

AKÉHOKOĽVEK DODÁVATEĽA ÚDAJOV A JEHO PRIDRUŽENÝCH ORGANIZÁCIÍ (VRÁTANE ICH 

PRÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKOV, RIADITEĽOV, ČLENOV PREDSTAVENSTVA, ZAMESTNANCOV ALEBO 

SPLNOMOCNENCOV) NEPREKROČÍ SKUTOČNÚ VÝŠKU STRATY ALEBO ŠKODY ALEBO CELKOVÝCH 

ODMIEN ZAPLATENÝCH SPOLOČNOSTI GFIS PREDPLATITEĽOM POČAS TRIDSIATICH (30) DNÍ PRED 

UDALOSŤOU, KTORÁ DALA VZNIKNÚŤ NÁROKU PREDPLATITEĽA, PODĽA TOHO, ČO JE NIŽŠIE. 

 

PREDPLATITEĽ BERIE NA VEDOMIE A SÚHLASÍ S TÝM, ŽE ANI ÚDAJE, ANI KTORÁKOĽVEK Z 

INFORMÁCIÍ ZÍSKANÝCH SPOLOČNOSŤOU GFIS ALEBO JEJ PROSTREDNÍCTVOM NEMAJÚ ZA CIEĽ 

POSKYTNÚŤ INVESTIČNÚ, FINANČNÚ, DAŇOVÚ ALEBO PRÁVNU RADU. 

 

Náhrada škody: Predplatiteľ zbaví zodpovednosti a zaistí spoločnosť GFIS a dodávateľa údajov 

a každú z ich pridružených organizácií, a príslušných riaditeľov, členov predstavenstva, zamestnancov, 

splnomocnencov a poskytovateľov povolení, proti akémukoľvek nároku, náhrade škody, strate, 

zodpovednosti, nákladom a/alebo výdavkom (okrem iného vrátane primeraných odmien právneho 

zástupcu a nákladov), ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú alebo sú spôsobené (a) použitím údajov 

predplatiteľom alebo (b) nedodržaním alebo porušením ktorejkoľvek zmluvnej podmienky tejto 

zmluvy predplatiteľom. 

 

Vyššia moc:  Okrem platobných záväzkov predplatiteľa sa nebude predpokladať, že spoločnosť GFIS 

alebo predplatiteľ neplnia ktorékoľvek ustanovenie tohto dokumentu alebo sú zodpovední za 

akékoľvek oneskorenie, neplnenie alebo prerušenie služby, ktoré sú priamo alebo nepriamo 

následkom vyššej moci, občianskeho úradu alebo vojenského orgánu, občasného nepokoja, vojny, 



štrajkov, požiarov, iných katastrof, výpadku elektrického prúdu alebo akejkoľvek inej príčiny mimo ich 

primeranej kontroly. 

 

Rôzne: 

 

Každý z dodávateľov údajov, a každá z pridružených organizácií spoločnosti GFIS, sú určeným 

príjemcom ako tretia strana z tejto zmluvy a môžu vo svoj prospech vynucovať všetky práva a záväzky 

obsiahnuté v tejto zmluve. 

 

Táto zmluva obsahuje konečnú a úplnú dohodu medzi stranami týkajúcu sa vášho predplatenia 

a nahradzuje všetky predchádzajúce a súčasné ústne alebo písomné dohody týkajúce sa vášho 

použitia predplatenia. 

 

Spoločnosť GFIS môže túto zmluvu kedykoľvek zmeniť umiestnením zmenenej zmluvy na svoj web. 

Táto zmenená zmluva nadobudne účinnosť okamžite po umiestnení. Použitie predplatenia 

predplatiteľom po tom, čo zmenená zmluva nadobudne účinnosť, bude znamenať prijatie zmenenej 

zmluvy. 

 

Túto zmluvu je možné postúpiť bez predchádzajúceho upozornenia spoločnosťou GFIS tretej strane 

na základe zmluvy tejto tretej strany o dodržaní záväzkov spoločnosti GFIS podľa tejto zmluvy. Túto 

zmluvu nemôže postúpiť predplatiteľ. 

 

Nasledovné ustanovenia budú trvať aj po ukončení tejto zmluvy: odseky 3, 4, 7, 12, 13, 15a, 15b, 15e, 

16 a 17. 

 

Zásady ochrany osobných údajov: 

 

Akékoľvek osobné údaje odoslané predplatiteľom spoločnosti GFIS budú podliehať Zásadám ochrany 

osobných údajov spoločnosti GFIS, ktoré je možné nájsť na webe spoločnosti GFIS. Predplatiteľ 

potvrdzuje prijatie vyhlásenia o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti GFIS. Predplatiteľ 

súhlasí s tým, že bude sledovať revízie vyhlásenia o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti 

GFIS na webe spoločnosti GFIS. 

 

Spoločnosť GFIS bude konať ako prevádzkovateľ osobných údajov predplatiteľa v zmysle zákona 

o ochrane osobných údajov. Spoločnosť GFIS a jej pridružené organizácie môžu používať, ukladať, 

oznamovať, prenášať alebo inak spracúvať („spracúvať“) akékoľvek informácie vrátane osobných 

údajov, ako je meno, adresa alebo vek, („osobné údaje“) poskytnuté predplatiteľom alebo jeho 

riaditeľmi, členmi predstavenstva, zamestnancami, spoločníkmi, splnomocnencami, správcami, 



obchodníkmi alebo zástupcami spoločnosti GFIS a/alebo jej pridruženým organizáciám podľa tejto 

zmluvy alebo inak nadobudnuté spoločnosťou GFIS a/alebo jej pridruženými organizáciami od už 

uvedených za okolností uvedených v tomto článku a taktiež (v každom prípade v rozsahu povolenom 

Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 („zákon o ochrane osobných 

údajov“)): 

 

s cieľom vykonávať túto zmluvu; 

na poskytovanie služieb predplatiteľovi; 

s cieľom ponúkať finančné služby a produkty od spoločnosti GFIS; 

na štatistické účely a na výskum trhu a analýzu produktu a na vyvíjanie a zlepšovanie produktov 

a služieb; 

na vynútenie alebo uplatnenie zmluvy a/alebo iných dohôd a/alebo na ochranu majetku alebo práv 

spoločnosti GFIS a/alebo jej pridružených organizácií a na obhájenie možného nároku; 

na účely prevencie a zisťovania prania špinavých peňazí, terorizmu, podvodu alebo iných trestných 

činov a/alebo zneužitia služieb spoločnosti GFIS a/alebo jej pridružených organizácií; 

na dodržanie právnej, regulačnej požiadavky alebo požiadavky správneho postupu, pochádzajúceho 

či už zo Spojeného kráľovstva, alebo odinakadiaľ (okrem iného vrátane Spojených štátov amerických), 

a na splnenie našich záväzkov podľa akejkoľvek zmluvy o podávaní správ uzavretej z času na čas 

s daňovým úradom alebo finančným úradom alebo úradmi; alebo 

na obrátenie sa na predplatiteľa v súlade s týmto článkom (a na jeho základe), ((1) – (8) spoločne 

„účely“). 

Na tieto účely môžu spoločnosť GFIS a/alebo jej pridružené organizácie osobné údaje preniesť alebo 

oznámiť („oznámenie“): 

prepojenej spoločnosti nachádzajúcej sa kdekoľvek po celom svete; 

osobe alebo organizácii konajúcej menom spoločnosti GFIS a/alebo ktorejkoľvek z jej pridružených 

organizácií alebo nimi najatej s cieľom vykonať ich služby, alebo pomáhať pri ich plnení, alebo ich 

odporučiť, za predpokladu, že im bude umožnený prístup iba k príslušným informáciám na daný účel; 

protistranám, sprostredkovateľom a iným osobám v prípadoch, keď je oznámenie opodstatnene 

určené na účel uskutočnenia zmluvy; a 

akejkoľvek inej osobe, ktorú je spoločnosti GFIS a/alebo ktorejkoľvek z jej pridružených organizácií 

povolené poveriť ktoroukoľvek zo svojich príslušných funkcií. 

Súhlasom s touto zmluvou predplatiteľ slobodne súhlasí so spracúvaním a oznámením osobných 

údajov a súhlasí s tým, že zabezpečí tento súhlas od svojich riaditeľov, členov predstavenstva, 

zamestnancov, spoločníkov, splnomocnencov, správcov, obchodníkov a zástupcov. Predplatiteľ 

zároveň súhlasí, že účely je možné zmeniť tak, aby zahŕňali ďalšie použitie, prenosy alebo oznámenie 

osobných údajov po oznámení predplatiteľovi. 

 

Predplatiteľ rozumie a súhlasí, že osobné informácie alebo akékoľvek iné informácie alebo 

dokumenty týkajúce sa predplatiteľov, ktoré sú oznámené, prenesené alebo spracúvané podľa tejto 



zmluvy, je možné odoslať mimo EHP a/alebo osobám alebo subjektom, ktoré nepodliehajú rovnakým 

právnym alebo regulačným požiadavkám týkajúcim sa ochrany údajov, aké sú stanovené právom 

Spojeného kráľovstva alebo Európskej únie. Tieto oznámenia môžu zahŕňať uloženie v zámorí a iný 

zámorský prenos, spracovanie a použitie osobných údajov a oznámenie tretím stranám. Pre prípad, 

že osobné údaje budú prenesené do krajín alebo území mimo EHP, ktoré nie sú uznávané Európskou 

komisiou ako ponúkajúce dostatočný stupeň ochrany údajov, spoločnosť GFIS a jej pridružené 

organizácie majú zavedené príslušné mechanizmy pre prenos údajov na zaistenie ochrany osobných 

údajov. Podrobnosti o mechanizme prenosu údajov je možné získať tak, že sa obrátite na kanceláriu 

ochrany osobných údajov spoločnosti GFIS na adrese dpo@gfis.info. 

 

Spoločnosť GFIS a jej pridružené organizácie si ponechajú osobné údaje v identifikovateľnej forme 

v súlade s našimi zásadami. Osobné informácie sa uchovávajú, pokým je to nutné na splnenie 

právnych, regulačných a podnikových požiadaviek. Lehoty uchovávania je možné predĺžiť, ak sú 

spoločnosť GFIS alebo jej pridružené organizácie povinné uchovávať osobné údaje v súvislosti so 

súdnym sporom, vyšetrovaniami a inými konaniami. V rozsahu stanovenom platnými zákonmi má 

predplatiteľ právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu alebo vymazanie, 

dosiahnuť obmedzenie spracúvania osobných údajov, vzniesť námietky proti spracúvaniu osobných 

údajov a na prenositeľnosť údajov. Predplatiteľ má právo súhlas kedykoľvek odvolať, na základe 

platných zákonov. S cieľom uplatniť práva na ochranu osobných údajov by sa predplatiteľ mal obrátiť 

na kanceláriu pre ochranu údajov spoločnosti GFIS na adresu dpo@gfis.info. Predplatiteľ môže 

taktiež podať sťažnosť na úrade pre dozor nad ochranou osobných údajov, ak si myslí, že pri 

spracúvaní osobných údajov boli porušené platné zákony a spoločnosť GFIS a jej pridružené 

organizácie toto porušenie neodstránili k primeranej spokojnosti predplatiteľa. 

Rozhodcovské konanie: 

 

Akýkoľvek spor, sporný bod alebo nárok vzniknutý z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane jej 

spísania, výkladu, porušenia alebo ukončenia, vrátane toho, či uplatnené nároky sú vhodné pre 

rozhodcovské konanie, bude predložený na rozhodcovské konanie a s konečnou platnosťou 

rozhodnutý rozhodcovským konaním v súlade s Pravidlami a postupmi pre medzinárodnú arbitráž 

organizácie JAMS (JAMS International Arbitration Rules and Procedures, „pravidlá JAMS“). Súd bude 

pozostávať z troch rozhodcov pri spore týkajúcom sa viac než 10 miliónov $ a pri spore týkajúcom sa 

menej než 10 miliónov $ bude rozhodcovské konanie viesť jediný rozhodca. Miestom 

rozhodcovského konania bude __________ (krajina, kde je umiestnená pridružená organizácia 

spoločnosti GFIS). Táto zmluva a práva strán podľa tejto zmluvy sa riadia a budú vykladané v súlade 

so zákonmi Švajčiarska, okrem kolízie alebo voľby právnych noriem. Jazyk, ktorý sa použije pri 

rozhodcovských konaniach, bude angličtina. Rozsudok nad nálezom vydaným rozhodcom alebo 

rozhodcami môže zapísať súd, ktorý nad ním má súdnu právomoc. 

 

Strany sa vynasnažia dohodnúť sa na identite rozhodcu alebo rozhodcov organizácie JAMS, podľa 

rozhodcov verejne uvedených na webe organizácie JAMS. Do 45 dní od doručenia žiadosti 

o rozhodcovské konanie strany informujú organizáciu JAMS, že sa buď dohodli na rozhodcovi alebo 

rozhodcoch, alebo že neboli schopní dosiahnuť túto dohodu. V prípade, keď strany nie sú schopné 

dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o identitu rozhodcu alebo rozhodcov, poskytne organizácia JAMS 

zoznam dostupných rozhodcov, ktorý bude pozostávať z aspoň piatich kandidátov. Každá strana 



prečiarkne mená ktorýchkoľvek dvoch kandidátov, proti ktorých menovaniu má námietky, 

a zostávajúcich kandidátov očísluje v poradí podľa preferencie a organizácia JAMS menuje rozhodcu 

alebo viac rozhodcov podľa týchto rebríčkov. Ak strany nebudú schopné postupovať podľa tohto 

postupu, potom organizácia JAMS menuje rozhodcu alebo viac rozhodcov v súlade s pravidlami 

organizácie JAMS. 

 

Strany prijímajú Postup pre odvolanie pri dobrovoľnom rozhodcovskom konaní organizácie JAMS 

(JAMS Optional Arbitration Appeal Procedure) (ako existuje ku dňu nadobudnutia platnosti tejto 

zmluvy), pokiaľ ide o konečný nález v rozhodcovskom konaní vzniknutom z tejto zmluvy alebo s ňou 

súvisiacim, a súhlasia s jeho realizáciou. V prípade, keď je sporná suma nižšia než 1 milión $, strany 

súhlasia s použitím jediného rozhodcu na účely odvolania. V prípade, keď sporná suma je 1 milión $ 

alebo vyššia, strany súhlasia s použitím troch rozhodcov na účely odvolania. Postup pre výber 

rozhodcov pre odvolanie bude rovnaký ako postup uvedený v článku 17b vyššie. 


