VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EMITENTA SCNS CEE S.R.O.
Dále jen (“Podmínky”)
1.

Základní ustanovení

1.1

Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti zájemců o koupi dluhopisů (”Investor”) na jedné straně a společnosti SCNS CEE SCNS

CEE s.r.o. , IČO: 04920104 se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 255512 vedenou u
Městského soudu v Praze, na straně druhé, a to v souvislosti se zájmem uzavřít Smlouvu o úpisu dluhopisů Emitenta.
1.2

Pro všechny Investory jsou tyto Podmínky závazné okamžikem registrace na stránkách emitenta tj. vyplněním jeho osobních údajů a

souhlasem s obchodními podmínkami potvrzením tlačítkem Odeslat (”Registrace”).
1.3

Právní vztahy dle těchto Podmínek vzniklé na základě Registrace se řídí právním řádem České republiky.

2.

Základní popis

2.1

Společnost SCNS CEE s.r.o. Emituje podlimitní objem korporátních dluhopisů č. 001/2018 „Mobilní operátor pro Internet vě
ěcí

SimpleCell Networks Slovakia - 10/2020“ vydané dne 1.10. 2018 (”Dluhopisy”).
2.2

Za účelem usnadnění komunikace mezi Investorem a Emitentem má Investor možnost projevit zájem o koupi dluhopisů stisknutím

tlačítka ”Objednat” a vyplněním dalších osobních údajů potřebných k přípravě a následnému uzavření smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů
(”Objednávka”). Tyto informace jsou následně zpracovány přímo Emitentem objednaného dluhopisu, který má možnost zaslat Investorovi
návrh smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů.
2.3

Návrh smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů je Investorovi v případě jeho zájmu projevenému prostřednictvím Objednávky zasílán

Emitentem. Investor následně hradí kupní cenu přímo na účet danného Emitenta a obdrží fyzicky cenný papír.
3.

Ochranna osobních údajůů

3.1

Společnost SCNS CEE , jako správce osobních údajů, získává a zpracovává osobní údaje Investorů, kteří jsou fyzickými osobami (tj.

subjektů osobních údajů), v souladu s relevantními právními předpisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, případně
předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.
3.2

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném Emisí a v souladu s účelem zpracování, a to:

(a)

Za účelem Registrace Investora společnost zpracovává osobní údaje Investora v rozsahu - jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo,

adresa, rodné číslo případně datum narození. Investor má možnost vytvořit svoji Objednávku na úpis a koupi dluhopisů, kterou nelze bez
předchozí Registrace provést.
(b)

Za účelem provedení Objednávky dále zpracovává osobní údaje Investora v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, trvalé

bydliště, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu.

(c)

Za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovává jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a e-mailovou adresu Investora.

Bez souhlasu budou obchodní sdělení zasílána pouze v případě naplnění podmínek § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, přičemž Investor bude mít možnost takové zasílání kdykoli odmítnout.
(d)

Nad rámec výše uvedeného společnost zpracovává a bude uchovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa,

telefonní číslo, adresa pro případ potenciálního soudního sporu či správního řízení. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem
společnosti či třetí strany. Tyto osobní údaje tedy budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však pět let od
rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétním případě.
3.2

Osobní údaje může společnost předat spolupracujícím společnostem Emitenta (“Odborní poradci”) pouze v souislosti s vedením

účetního a daňového záznamu o investorovi.
3.3

V případě, kdy Investor udělil souhlas se zpracováním, má právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud jsou osobní údaje

zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování, má Investor rovněž právo vznést kdykoli námitku proti
předmětnému zpracování.
3.4

Každý Investor má práva související se zpracováním jeho osobních údajů: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na

opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
3.5

Osobní údaje Investorů bude společnost zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování, tj. typicky po dobu plnění

smlouvy nebo po dobu platně uděleného souhlasu. V případě, že je právním titulem souhlas, který Investor odvolá nebo omezí, společnost
přestane osobní údaje v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemá jiné zákonné důvody, bezpečně je
odstraní.
3.6

Společnost přijala taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně,

zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jako i k jinému zneužití osobních údajů. Za tímto
účelem společnost přijala příslušná technicko-organizační opatření a vede záznamy o činnostech zpracování.
4.

Závěěreččná ustanovení

7.1

Společnost je oprávněna Podmínky kdykoli v určitém rozsahu změnit, upravit nebo doplnit. Návrh na takovou změnu, úpravu nebo

doplnění Podmínek se Investorovi poskytne před předpokládanou účinností změny, úpravy nebo doplnění.
7.2

Investor akceptací těchto Podmínek v rámci Registrace potvrzuje, že si Podmínky pečlivě přečetl, rozumí jim, žádné jejich

ustanovení pro něj není překvapivé a vyjadřuje s nimi souhlas.
V Praze 1.10.2018
SCNS CEE s.r.o

